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1. Inledning och problemformulering 
En del barn växer av olika anledningar upp under ogynnsamma uppväxtvillkor, 
det kan innebära att en eller båda vårdnadshavarna har oförmåga att tillfredställa 
barnets primära behov, vilket kan resultera i omsorgssvikt. Enligt Barbro 
Hindberg (2007), författare och utredare om utsatta barn, påverkas 
vårdnadshavares omsorgsförmåga i allmänhet negativt om det förekommer 
psykisk sjukdom, missbruk eller psykisk utvecklingsstörning (Hindberg 
2007:26). Barn som växer upp under ogynnsamma villkor är delvis osynliga i 
den mening att det endast förs statistik kring dem som omhändertas av 
socialtjänsten eller har en kontaktperson på socialtjänsten (Hindberg 2007:37). 
Barn reagerar olika på upplevelsen av den här typen av utsatthet, det är dock 
vanligt att barn försöker dölja familjens problematik (Hindberg 2007:53, 56). 

Barn som lever under dessa omständigheter ingår samtidigt i en social kontext 
där normer kring vad som anses normalt respektive avvikande återfinns. Det är 
således någonting som dessa barn möter i sitt samspel med omvärlden och som 
de måste förhålla sig till och hanterar på något sätt och utgör därmed en del av 
deras identitetskapande. Det saknas dock forskning om identitetsskapande 
processer där levnadsberättelser används som empiri. Genom att studera 
självbiografiska levnadsberättelser skrivna av individer som växt upp under 
ogynnsamma förhållanden kan vi se hur författarna skildrar sin situation samt 
sin upplevelse av interaktion med omgivningen. Vi menar att självbiografier kan 
likställas med annan empiri, såsom intervjuer, då författarna genom sin 
berättelse talar till läsaren och att vi därmed får ta del av deras subjektiva 
upplevelse. Självbiografier kan även enligt Anna Johansson (2005), sociolog 
och genusforskare, ses som ett verktyg för individer i syfte att skapa ordning och 
förståelse av sina erfarenheter vilket kan ses som en del av identitetskapandet 
(Johansson 2005: 84). Vi menar därför att självbiografiska levnadsberättelser på 
ett ändamålsenligt sätt ger kunskap om hur individer som vuxit upp under 
ogynnsamma förhållanden förstår sig själva och sin situation vilket även är 
uppsatsens syfte.  

Uppsatsen utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv vilket innebär att vi 
ser på sociala fenomen som konstruerade, det vill säga skapade i en särskild 
kontext. Vår förförståelse grundar sig på att individer skapar sin självbild och 
identitet i relation till andra. Vi menar vidare att normer på liknande sätt skapas i 
samhället genom kulturella och sociala aktiviteter. Normalitet blir därför en 
viktig hörnsten för hur individer uppfattar sin sociala situation. I det sociala 
arbetets praktik kan normalitet ses som socialt konstruerat. Kerstin Svensson 
(2007), docent i socialt arbete, menar att det sociala arbetets praktik är normativt 
till sin karaktär. Detta tydliggörs genom lagstiftning där definition av vad som 
dels åläggs kommunernas ansvar dels vilka indikatorer som ska vara vägledande 
vid ingripande från samhällets sida. De normer som präglar det sociala arbetet 
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varierar över tid och vid olika tidpunkter läggs fokus på olika områden 
(Svensson 2007:20f). De självbiografiska levnadsskildringar som vi valt till vår 
empiri skildrar uppväxter under olika tidsepoker, mellan 1960-talet till 1980-
talet, vilket innebär att det som beskrivs av författarna även måste förstås i 
relation till de samhällsstrukturer vilka återfanns under tidsperioden.  

Vidare menar vi att det i det sociala arbetets praktik skapas sociala kategorier 
vilka är sammankopplade med samhällsstrukturer. Anna Meeuwisse, professor i 
socialt arbete, menar att det genom denna kategorisering även skapas normalitet 
och avvikelse (Meeuwisse 2007:35). Det sociala arbetet, institutionerna och de 
yrkesverksamma kan på detta sätt ses som medskapare av normer som sociala 
konstruktioner. 

Vi finner att uppsatsen kan bidra till ökad förståelse och kunskap kring hur 
individer upplever, påverkas av samt hanterar sin sociala situation. Då det i 
forskningssammanhang finns begränsat med studier om hur individer, uppväxta 
i utsatta miljöer, beskriver hanteringen av sin situation genom självbiografiska 
levnadsberättelser anser vi att uppsatsen bidrar till en ingång på området. 
Uppsatsämnet är således av relevans för det sociala arbetets praktik samt för att 
bidra till en bättre förståelse av utsatta individers situation. Oscarsson 
(2009),professor i socialt arbete, menar att syftet med forskning är just att det 
skall vara tillämpbart och bidra till ökad kunskap inom det område det syftar till 
(2009:33).   

1.2 Syfte och avgränsningar 
Syftet är att belysa hur individer som växt upp under ogynnsamma 
uppväxtvillkor beskriver upplevelsen av sådana förhållanden i relation till 
identitetskapande processer. Vår definition av ogynnsamma uppväxtvillkor är en 
utveckling av Kari Killéns (2007), lärare och forskare inom området utsatta 
barn, definition där hon menar att ogynnsamma uppväxtvillkor innebär att det i 
uppväxtmiljön har förkommit något av följande; missbruk, psykisk sjukdom, 
psykisk utvecklingsstörning, fysisk och/eller psykiska övergrepp (Killén 
2007:14) I vår definition innefattas även att dessa faktorer har påverkat den 
sociala, ekonomiska och emotionella omsorgen negativt. Till grund för studien 
ligger självbiografiska levnadsberättelser utgivna på den svenska bokmarknaden 
under 2000-talet. Anledningen till att vi valt självbiografier till vår empiri är att 
vi anser det vara ett lämpligt och användbart material för att närma sig 
individers subjektiva upplevelser. Att samtliga av de självbiografiska 
levnadsberättelser som vi använder oss av i uppsatsen är utgivna på 2000-talet 
grundar sig i att denna typ av levnadsberättelser, som skildrar ogynnsamma 
uppväxtvillkor, främst återfinns under denna tidsperiod. Teoretisk knyter studien 
an till perspektiv som rör identitet, normalitet och stigma.  
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Frågeställningar:  

1. Talar författarna om sin situation i termer av normalitet och avvikelse, 
och i så fall hur?  

2. Talar författarna om sig själva som stigmatiserade och i så fall på vilket 
sätt?  

3. Vilka konsekvenser talar författarna om att deras uppväxtvillkor har 
medfört?  
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2. Teorianknytning 
Uppsatsen har sin utgångspunkt i socialkonstruktionism som vetenskapsteori och 
interaktionism som teoretiskt perspektiv. Vårt interaktionistiska perspektiv 
grundas i den symboliska interaktionismen men används i syfte att förstå socialt 
samspel i vidare bemärkelse och är ej fastlåst till den symboliska 
interaktionismens grundantaganden. Vi menar att socialkonstruktionism bidrar 
till en kritisk hållning av det som betraktas och mot betraktaren själv vilket vi 
finner viktigt och betydelsefullt för uppsatsens helhet. Detta innebär att vi som 
författare betraktar fenomen kritiskt och som konstruktioner i socialt samspel. 
Eftersom syftet även fokuserar på interaktioner och dess konsekvenser, menar vi 
att ett interaktionistiskt perspektiv är lämpligt för att kunna tolka materialet i 
enlighet med syftet. Vi menar att ett interaktionistiskt perspektiv är ett 
användbart verktyg då vi vill förstå de sociala aktiviteter som författarna 
beskriver i relation till deras identitetsutveckling. Socialkonstruktionism och 
interaktionism är dessutom nära förankrade vilket ger en god samstämmighet.  

Begreppen konstruktionism och konstruktivism användas ofta synonymt. Vivien 
Burr (2003), docent i psykologi, menar dock att det kan anses finnas en skillnad 
i begreppens betydelse (2003:19). Vi kommer i uppsatsen använda oss av enbart 
socialkonstruktionism.   

Vi vill även i val av vetenskapsfilosofisk teori och interaktionistiskt perspektiv 
tydliggöra att även det vi framställer och skildrar är präglat av våra 
konstruktioner. En viktig utgångspunkt här är att ingen kan ställa sig utanför sitt 
sammanhang, sin kontext, och skapa någon oberoende framställning av ett 
fenomen utan allt påverkas av hur individer vill framställa sig själva, sin 
verklighet och varandra. Vi menar med detta att vi har en förförståelse om att 
allting konstrueras i ett socialt sammanhang och att vi är skolade i det synsättet i 
och med vår utbildnings karaktär. Detta präglar därmed hela uppsatsens 
genomförande och uppläggning.  

Begrepp som fokuseras utifrån val av teorier är dels konstruktion, då vi menar 
att självbiografier i sig är konstruktioner och därmed författarens 
representationer av sina upplevelser, dels begreppen avvikelse och normalitet 
som utgör grunden för det vi vill undersöka i berättelserna. Utifrån begreppet 
avvikelse uppkommer även begreppet stigma vilket vi ser som en konsekvens av 
avvikelse. Dessa begrepp ska användas för att förstå hur författarna till 
självbiografierna uppfattar och talar om sin identitet utifrån sina upplevelser.  

2.1 Socialkonstruktionism 
Socialkonstruktionism kan enligt Burr (2003) inte definieras entydigt utan 
innehåller flera olika riktningar. Det gemensamma för dessa är; att de 
ifrågasätter förgivet tagen kunskap, att på det sätt vi förstår världen och oss 
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själva är kontextuellt och kulturellt bundet, att kunskap reproduceras genom 
sociala processer, samt att kunskap och handling är sammanbundna. Detta 
innebär att den bild och förståelse som reproduceras genom sociala processer 
präglar vilka handlingar som anses acceptabla och legitima. Som 
vetenskapsfilosofi erbjuder socialkonstruktionism därmed ett kritiskt 
förhållningssätt till det som studeras (Burr 2003:2ff). 

Burr (2003) menar vidare att socialkonstruktionism förnekar att den kunskap 
människan har är en sanningsenlig representation av verkligheten. Utifrån 
kulturella och samhälliga kontexter konstruerar individer den verklighet som de 
befinner sig i. All kunskap är således präglad av historiska, kulturella och 
strukturella faktorer. Därmed blir begreppet sanning eller sann kunskap 
problematisk då detta måste förstås i relation till sammanhanget. 
Socialkonstruktionismen rör sig bort från den realistiska vetenskapsfilosofin 
(som menar att det finns en objektiv sanning) och anger sammanfattningsvis att 
det finns flera sätt att betrakta och förstå världen på (Burr 2003:6f). 
Socialkonstruktionismen är i motsats till traditionella förklaringsmodeller mer 
inriktad på processen som leder till ett fenomen samt den interaktion mellan 
individer som föregår och reproducerar ett fenomen (Burr 2003:9). 

2.2 Symbolisk Interaktionism 
Symbolisk interaktionism bygger på flera teoretikers arbete, däribland Herbert 
Blumer, George Herbert Mead och Erving Goffman. Den bärande tanken inom 
symbolisk interaktionism är att både samhället och individer däri uppstår och 
skapas genom interaktion och kommunikationen mellan individer. Språket är 
inom symbolisk interaktionism det redskap som individer använder för att kunna 
reflektera, interagera samt förmedla sina erfarenheter. Språkförvärvning är 
samtidigt beroende av social interaktion vilket innebär att individers utveckling 
är beroende av sociala relationer, kommunikation samt mänsklig interaktion 
(Burr 2003:192ff). 

Interaktionism är ett perspektiv som fokuserar olika fenomens innebörd och 
mening för individer. På det sätt som individer interagerar skapas även en 
innebörd för det som sker och detta blir därmed deras upplevelse av 
verkligheten. Utifrån interaktionism kan individers beteenden endast förstås med 
utgångspunkt i den kontext som individen befinner sig i och de 
tolkningsprocesser som präglar interaktionen och samspelet mellan individer 
(Patton 2002:112f). 

Samhället är enligt ett interaktionistiskt perspektiv skapat av individers 
handlingar och interaktioner. Samhället konstrueras på detta sätt ständigt av 
individer. Dock kan inte individer enskilt konstruera sin egen värld utan måste 
förhålla sig till den rådande konstruktionen. Med detta menas att ett barn föds 
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till en redan konstruerad värld och måste förhålla sig till den (Burr 2003:185). 
Vi menar att författarna till de självbiografiska levnadsberättelserna både 
konstrueras och konstruerar sin verklighet och sin uppfattning om sig själva. Vi 
vill med det interaktionistiska perspektivet förstå hur olika sociala upplevelser 
bidrar till utvecklingen av den identitet som författarna uppbär samt hur den 
processen gestaltas.  

2.3 Identitet, normalitet och stigmatisering 
Vi ämnar redogöra för begreppen identitet, normalitet och stigmatisering utifrån 
ett interaktionistiskt perspektiv. Till begreppet identitet hör även självbild, roll 
samt social identitet vilka används av olika teoretiker vilka vi redovisar för i 
följande text.  

Vi menar vidare att begreppen hänger samman på så sätt att 
identitetsuppfattningen är knuten till hur omgivningen uppfattas och därmed 
även vad som uppfattas som socialt normalt. Utifrån normalitet kan även 
stigmatisering skapas i det sociala samspelet mellan individer. Detta kan även 
betraktas som en växelvis process där realia påverkar varandra i omvänd 
ordning. Med detta menas att stigmatisering påverkar vad som uppfattas som 
normalt och följaktligen även identitetsuppfattningen. De olika begreppens 
innebörder blir betydelsefulla i förståelsen för hur individer betraktas sig själva 
och sin sociala situation.  

Vårt främsta intresse i uppsatsen är att belysa hur författarna till de 
självbiografiska böckerna skildrar hur deras identitet och självbild skapas i 
samspel med omgivningen och har därmed som utgångspunkt att självbilden är 
en produkt av en social process vilket vi underbygger med hjälp av flera 
teoretikers resonemang.  

2.4 Identitet, roller och social identitet 
Erving Goffman var under sin verksamma tid professor i sociolog med särskilt 
intresse för interaktionism. Lars-Erik Berg, professor i socialpsykologi, menar 
att Goffman vidareutvecklade tidigare teoretikers arbete, däribland sociologerna 
George Herbert Mead och Herbert Blumers, vilka räknas som den symboliska 
interaktionismens grundare. Goffmans teoretiska utgångspunkt vilar på tanken 
om att individers uttryckssätt och handlingar präglas och bestäms av de 
situationer de befinner sig i. De handlingar individen utför samt de reaktioner 
denne får på dessa handlingar utgör grunden för hur individen upplever självet. 
Det handlar således inte om inre psykologiska drivkrafter utan vad vi gör och 
hur det uppfattas samt responderas av omvärlden (Berg 2007:152,168f) . 

Goffman (2009) beskriver i Jaget och maskerna – en studie i vardagslivets 
dramatik hur det sociala livet kan studeras i ett sociologiskt perspektiv. Goffman 
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använder teaterföreställningen som metafor och menar att de dramaturgiska drag 
som präglar en teaterföreställning även kan appliceras på det sociala livet 
(Goffman 2009:9). Handlingar formas på detta sätt utifrån hur dessa bemöts av 
omgivningen och individer formar därmed varandra kollektivt (Charon 
2007:187). Framträdanden handlar enligt Goffman om att individer spelar roller 
och bär därmed olika masker inför omgivningen (Goffman 2009:25f). Vi tolkar 
Goffmans begrepp av roller och masker som en del i identitetskapandet. 

Goffman (2009) definierar interaktion som den ömsesidiga påverkan som 
individer har på varandra i deras direkta fysiska närvaro.  Ett framträdande är i 
detta sammanhang de aktiviteter som en individ utför i syfte att påverka andra 
som ingår i interaktionen. De andra som ingår i interaktionen, och som står för 
andra framträdande, representerar vad Goffman benämner som publiken. När en 
individ gör ett framträdande efter ett särskilt mönster, i ett särskilt syfte, spelar 
individen en roll. Om en individ spelar samma roll inför samma publik vid 
upprepade tillfällen är det enligt Goffman sannolikt att ett socialt samband 
skapas vilket resulterar i att individen får en social roll (Goffman 2009:23).  

Vidare menar Goffman (2009) att de framträdande som individer gör präglas av 
de sociala strukturer som råder. Detta innebär att framträdanden i viss mening 
reproducerar och införlivar samhällets rådande normer och värden (Goffman 
2009:39).  

Goffman (2009) diskuterar vidare om att en del av jaguppfattningen hänger 
samman med den image som individen har, den rollgestaltning som individen 
framställer. På detta sätt är jaguppfattningen ingen organisk stabil enhet utan en 
produkt av de framträdanden som individen gör och av hur publiken responderar 
på dessa. Jaguppfattningen hänger således samman med det sociala 
sammanhanget. Detta innebär dock inte att individen inte kan agera utifrån vad 
denne vill framställa. Goffman (2009) menar att individen är kapabel att agera 
och forma rollframträdandet utifrån sina erfarenheter (Goffman 2009:218f).  

Richard Jenkins (2008), professor i sociologi, tillför nya infallsvinklar på Erving 
Goffmans tankar kring skapandet av identiteten i samspel med omgivningen. 
Jenkins (2008) menar att identiteten skapas via en dualistisk process där den 
interna självbilden och den externa möts. Den interna, inre, identiteten gestaltas 
genom de signaler som individen sänder ut till omgivningen i syfte att framträda 
sig själv på ett önskvärt sätt. Den yttre identiteten menar Jenkins hänger samman 
med det mottagande som individens framställning får. Utvecklandet av 
identiteten handlar således om relationen mellan den interna och den externa 
självbilden (Jenkins 2008:93). Jenkins menar vidare att det alltid handlar om en 
social identitet, det vill säga att alla individer bär en social identitet och att den 
enligt Jenkins är problematiskt att tala om att det föreligger en mer riktigt eller 
sann identitet gällande den interna eller externa (Jenkins 2008:95).   
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Vi ämnar använda Goffmans (2009) perspektiv på det sociala spelet och Jenkins 
(2008) redogörelse för den sociala identiteten i vår förståelse för hur författarna 
till de självbiografiska böckerna beskriver att de interagerar samt agerar i sin 
sociala kontext. Vår utgångspunkt, med förankring i ett interaktionistiskt 
perspektiv, är att individer i hög grad formas av sitt sociala sammanhang och 
därför finner vi det meningsfullt att studera hur samspelet mellan individer 
beskrivs. De självbiografiska böckerna bidrar även till att ge inblick i 
författarnas reflektioner kring sin situation och sig själva. Vi menar att en del av 
utvecklandet av självbilden, och sedermera den rollgestaltning som individen 
framställer, även innefattar reflektioner av interaktionen med andra vilket bidrar 
till hur individen handlar i olika situationer. En del av analysen av de 
självbiografiska levnadsberättelserna kommer därför fokusera på hur författarna 
beskriver att andra individer i dess närhet responderar på deras framställanden 
och hur de reflekterar kring det i relation till sin identitetsutveckling.  

2.5 Normalitet 
I uppsatsens syfte ingår även en strävan att söka efter hur författarna till de 
självbiografiska berättelserna beskriver normalitet och hur de förhåller sig till 
detta. Normalitet kan inte anses vara ett entydigt begrepp som är fristående ett 
kulturellt eller socialt sammanhang. Därför anser vi det lämpligt att beröra 
begreppet normalitet för att tydliggöra dess möjliga innebörder och för att kunna 
problematisera författarnas förhållningssätt. 

Normalitet har som begrepp olika innebörder inom olika discipliner. Kerstin 
Svensson (2007), docent i socialt arbete, menar att inom medicin och psykologi 
ligger olika mätningar och tester till grund för hur normalitet fastställs. I ett 
sociologiskt perspektiv är definitionerna på normalitet vagare och mer präglade 
av kollektiva förväntningar och normer. Dessa förväntningar och normer är 
kulturellt och socialt förankrade, vilka även kan vara kopplade till regler av både 
formell och informell karaktär. Lagar och samhälliga strukturer påverkar således 
normbildandet. Normer kan för en individ som inte är införstådd i de rådande 
reglerna och strukturerna vara osynliga och blir ofta synliga först när de 
överträdes (Svensson 2007:17f).  

Svensson (2007) menar vidare att normalitet aldrig är entydigt i ett samhälle 
eller i ett kulturellt sammanhang. Normalitet vidmakthålls även genom de 
handlingar och de tankar som individer förmedlar. Normer och normalitet 
är även enligt Svensson (2007) situationsbundet vilket innebär att olika normer 
gäller i olika sammanhang. I och med det kan normerna som gäller i en 
hemmiljö skilja sig från de som gäller på en arbetsplats eller i en skola. Individer 
kollektiviseras in i de rådande normerna och lär sig genom mötet med andra vad 
som uppfattas som normalt (Svensson 2007:19f).  
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Johan Hermanus Koeslag (1993), professor i medicinsk fysiologi, 
problematiserar normalitetsbegreppet då han menar att begreppet har flera 
betydelser. Koeslag (1993) delar in det normala i den medicinska vetenskapen i 
fem kategorier; (1) det vanliga, (2) inte sjuka, (3) fungerar som avsett, (4) 
överensstämmelse med kulturella normer samt (5) det bästa (Koeslag 
1993:47f).  Koeslag (1993) menar att det vanliga är den mest förekommande 
hänvisningen på vad som är normalt inom både medicin och även andra 
vetenskapsdiscipliner. Det vanliga beskriver det som är vanligast förkommande 
vilket individer förhåller sig till i sin egen bedömning av ett tillstånd eller 
upplevelse. Koeslag (1993) menar att en individ som får svårt att andas när 
denne går uppför en trappa inte nödvändigtvis måste finna detta oroväckande 
eller abnormalt, men om individen blir andfådd vid tandborstning kan detta 
uppfattas som onormalt och därmed mana till att söka hjälp (Koeslag 1993:47). 
Koeslag (1993) menar vidare att normalitetsbegreppet kan hänga samman med 
kulturella normer men han anser att denna kategori har mindre betydelse inom 
den medicinska disciplinen. Det finns enligt Koeslag (1993) kulturella normer 
som påverkar hur olika uttryck uppfattas och menar att den fysiska medicinens 
perspektiv på det vanliga kan liknas vid en norm (Koeslag 1993:48). 

Koeslag (1993) rör sig förvisso inom den medicinska kontexten men vi anser det 
ändock meningsfullt att använda hans resonemang gällande normalitet. Liksom i 
medicinska sammanhang bedömer individer sin upplevelse i relation till andra 
individer vilket vi menar även återfinns i andra kontexter. Kanske kan vi drista 
oss till att säga att det i ett interaktionistiskt perspektiv aldrig kan handla om 
något annat än en jämförelse i bedömningen av individers upplevelse. I den 
meningen måste individen betrakta andra och sin sociala omvärld för att 
förstå sig själv och även i det sammanhanget kan de betydelser av normalitet 
som Koeslag (1993) behandlar antas påverka synen på normalitet.  

Erving Goffman (2009) behandlar normalitet som ett begrepp på något önskvärt 
i ett socialt sammanhang. Goffman menar att normalitet skapas utifrån hur 
kollektivet kategoriserar och skapar förväntningar på individer och grupper. En 
individ som därmed avviker från de förväntningar (i dess vida bemärkelse) 
kollektivet ställer på denne faller utanför det normala (Goffman 2009a:14).  

Normalitet är enligt redovisade teoretiker inte entydigt men någonting som 
skapas kollektivt. Uppfattningen av normalitet kan i vissa hänseenden ses som 
avhängig social interaktion. Vi menar att ett perspektiv på normalitet som 
förmedlas genom socialt samspel är i enlighet med det socialkonstruktionistiska 
och interaktionistiska förhållningssättet.  
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2.6 Stigmatisering 
Erving Goffman (2009a) använder sig av begreppet stigma för att beskriva 
någonting som anses misskrediterande i ett sammanhang. Vad som anses 
misskrediterande i ett sammanhang, eller i en gruppkonstellation, behöver inte 
vara det i ett annat (Goffman 2009a:12f). Begreppet stigma härstammar från det 
äldre grekiska samhället där det användes som en benämning på kroppslig 
märkning vilket användes för att påvisa en individs moraliska status i 
nedsättande syfte. De som utsattes för denne märkning var brottslingar, 
förrädare, sjukdomssmittade, eller annan person som av någon anledning skulle 
undvikas. Begreppet stigma används i modern tid som benämning och 
beskrivning av hur individer på grund av olika olyckliga omständigheter undviks 
eller stöts ut av samhället (Goffman 2009a:11). 

Vidare menar Goffman (2009a) att kategorisering och uppdelning av individer 
återfinns i alla samhällen vilket innebär att individer kategoriseras i ett tidigt 
stadium utifrån olika egenskaper, däribland fysiska, psykiska och sociala. De 
som i denna kategoriseringsprocess uppfattas som avvikande från det normala, 
den rådande normen, riskerar därmed att stigmatiseras (Goffman 2009a:12). 
Goffman (2009a) diskuterar genomgående i Stigma: den avvikandes roll och 
identitet hur individer kan förhålla sig till eventuell stigmatisering genom att 
öppet bära sitt stigma och därmed riskera att betraktas som avvikande eller 
genom att dölja sitt stigma och eftersträva inordning till det som anses normalt i 
sammanhanget.   

Goffman (2009a) menar att personer som är närstående till den stigmatiserade 
individen tenderar att sympatisera med denne och ofta ses de som en enhet av 
omgivningen på grund av deras nära relation. Detta leder till att stigmatisering 
av en individ kan föras vidare och därmed smitta individer i dess omgivning 
(Goffman 2009a:38 f). 

Vidare behandlar Goffman (2009a) även social information, vilket han 
definierar som olika slags information som en människa förmedlar via sina 
kroppsliga uttryck eller yttringar som direkt uppfattas av personer i dennes 
omgivning. Denna slags information är enligt Goffman (2009a) den mest 
relevanta informationen vid studerandet av stigma, detta för att informationen 
rör individen och dess interaktion med omgivningen (Goffman 2009a:51). Viss 
social information definierar Goffman (2009a) som symboler vilka antingen kan 
vara prestigesymboler eller stigmasymboler. Symbolerna förmedlar den slags 
information som gör att omgivningen bemöter individen på ett särskilt sätt. 
Stigmasymboler är med andra ord ett tecken på att en individ har brister och är 
avvikande på något sätt (Goffman 2009a:52f).  
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De föreställningar människor använder sig av vid första mötet med en människa 
för att kategorisera och fastställa vissa egenskaper hos en individ menar 
Goffman (2009a) resulterar i att individer tillskrivs vad Goffman benämner som 
social identitet. Utifrån de fastställda egenskaperna skapas normativa 
förväntningar vilka individen förväntas uppfylla (Goffman 2009a:12f). Oftast är 
människor inte medvetna om att de gör dessa kategoriseringar och därmed 
skapar förväntningar och krav på individer. Detta blir tydligt först när individen 
inte uppfyller de krav som ställs på denne och först då blir människor medvetna 
om att de har stereotypa föreställningar om individen och hur denne bör vara. 
Uppfyller individen inte kraven stämplas individen som avvikande från normen, 
vilket kan resultera i att individen blir stigmatiserad (Goffman 2009a:12f).  

Vidare beskriver Goffman (2009a) även att stigmatiserade personer kan försöka 
passera, vilket han menar är ett försök till/strävan efter normalitet. Detta är 
möjligt då individens stigma inte är uppenbart. Individen väljer då att inte röja 
sådan information som kan härledas till de stigmatiserande aspekterna. Det 
problematiska för individen handlar i detta fall enligt Goffman (2009) om att 
intima relationer innehåller vissa bekännelser av tillkortakommande, vilket den 
stigmatiserade som vill passera undanhåller, samt att hemlighållandet kan skapa 
skamkänslor (Goffman 2009a:80f). Inom den aspekten av att stigmatiserade 
försöker passera tar Goffman (2009a) upp att dessa personer ibland ställs inför 
pressen att avslöja missgynnsam information om sig själv, att avslöja sitt stigma, 
men att de då istället för att avslöja informationen väljer att ljuga och försöka 
dölja stigmat. (Goffman 2009a:90)  

De förhållanden och stereotypa föreställningar som präglar den opersonliga 
relationen menar Goffman (2009a) reduceras då individer kommer varandra 
nära och det handlar om en privat relation. Individer kan då se bakom stigmat 
och bedöma individen utifrån dess personliga egenskaper (Goffman 2009a:59).  

Det resonemang som Goffman (2009a) för kring social identitet tolkar vi som 
ytterligare ett steg i utvecklandet av en självbild enligt de resonemang kring 
identitet som vi tidigare redogjort för. Därför finner vi det meningsfullt att 
använda Goffmans tankegångar kring hur den sociala identiteten skapas.  

Vid användandet av Goffmans (2009a) teorier kring avvikelse och normalitet 
samt rollskapande har vi för avsikt att förstå hur författarna till självbiografierna 
beskriver hanteringen och upplevelsen av att befinna sig i sitt sociala 
sammanhang. Genom att använda Goffmans teori om stigmatiseringsprocesser 
kan författarnas beskrivning av interaktion med omvärlden förstås utifrån 
motstånd mot stigmatisering samt som produkt av stigmatisering.  
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3. Tidigare forskning 
Utifrån uppsatsen syfte och teoretiska anknytning har vi valt ut forskning och 
vetenskapliga artiklar som belyser barns utsatthet i relation till identitetskapande 
processer, normalitet samt upplevelsernas konsekvenser i form av 
stigmatisering. Flertalet av de studier vi hänvisar till berör barns upplevelse av 
att växa upp med en psykisk sjuk förälder. Motiveringen till att dessa valts ut är 
främst tillgången till material, det finns mer tillgänglig forskning på detta 
område. Vi menar att denna forskning ändock är av relevans för uppsatsens syfte 
då upplevelsen av att växa upp i ett på olika sätt normavvikande sammanhang 
kan härledas till andra kontexter än psykisk sjukdom.   

Enligt våra efterforskningar i databaserna Libris och Scpous finns det 
omfattande forskning inom ämnet utsatta barn. Detta ämnesområde är mestadels 
beforskat inom disciplinerna medicin, psykologi och socialvetenskap. I början 
av 1960- talet började ämnet utsatta barn bli mer beforskat, det är dock under det 
senaste decenniet som forskningen inom ämnet har ökat och i det tidsspannet 
som majoriteten av forskningen finns. Merparten av denna slags forskning är 
bedrivna vid universitet i USA och Skandinavien och då främst i Sverige. 

Katarina Bjärvall (2006), vetenskapsjournalist på uppdrag av FAS 
(Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap), har skrivit 
kunskapsöversikten Utsatta barn- allas ansvar vilken behandlar pågående och 
avslutad forskning om utsatta barn. Bjärvall (2006) menar att forskning inom 
området utsatta barn är svår. Detta på grund av att vad som menas med utsatthet 
är bundet till kulturella, sociala och ekonomiska villkor (Bjärvall 2006:6). Dock 
menar Bjärvall (2006) att forskningen är förhållandevis framgångsrik gällande 
att identifiera problem samt söka orsaker till missförhållanden, utsatthet och 
exploatering av barn. Däremot finns inte särskilt stor entydighet angående vilka 
metoder som lämpar sig bäst för att förhindra och motarbeta barns utsatthet 
(Bjärvall 2006:7).  

En annan studie som har genomförts på området utsatta barn och sammanställt 
forskning inom området är Från barndom till vuxenliv (2003) skriven av 
Marianne Cederblad, professor inom barn- och ungdomspsykologi. Studien är 
en översikt av longitudinell forskning om barn och ungdomars utveckling. 
Cederblad (2003) har ställt samman ett omfattande antal forskning inom 
området sedan 1950- talet fram till början av 2000- talet. Cederblad (2003) har i 
sin studie funnit ett antal gemensamma aspekter, vilka är konstanta över tid, för 
att barn och ungdomars ska erhålla en så gynnsam uppväxt som möjligt. Till 
dessa aspekter hör fysisk och psykisk hälsa, föräldraegenskaper, 
familjeförhållanden, socioekonomiska förhållanden, tillgång till engagerade och 
stödjande vuxna utanför familjen samt vikten av en trygg anknytning i 
spädbarnsåldern till föräldrarna (Cederblad 2003:287ff). Detta påvisar att 
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oberoende av tid och rum, är barns och ungdomars behov av att få en gynnsam 
uppväxt och för att utvecklas till trygga och stabila vuxna i stort sett detsamma.   

Barbro Hindberg (2007), författare och utredare inom området utsatta barn och 
social barnavård, har skrivit en översikt av barns utsatthet i Sverige samt vilka 
resurser det finns i samhället för att skydda och hjälpa dessa barn och deras 
föräldrar. Studien ger även en samlad information om rådande lagar inom 
området då studien bygger på ett omfattande material av tidigare forskning, 
lagar, vetenskapliga tidsskrifter och offentliga utredningar, vilka alla har berört 
ämnet utsatta barn. Översikten syftar till att öka kunskapen och förståelsen, för 
professionella som arbetar med dessa barn och deras familjer, kring barnen och 
deras utsatta situation (Hindberg 2007:5).    

Hindbergs (2007) studie finner vi vara av relevans för vår uppsats, då vår 
uppsats berör utsatta barn och hur de hanterar sin utsatthet. Hindbergs (2007) 
översikt är omfattande och ger en övergripande bild av hur utsatta barn mår samt 
beskriver att dessa barn ofta är osynliga i samhället och att det finns svårigheter 
med att fånga upp barnen, då de ofta vill dölja sin hemsituation samtidigt som 
omgivningen inte alltid vill eller vågar se. Det resonemang Hindberg (2007) tar 
upp är något vi finner vara viktig generell kunskap kring utsatta barn, då det 
påvisar hur professionella och forskare ser på detta fenomen. 

Hindberg (2007) menar att barn som lever i dysfunktionella familjer ofta känner 
stor lojalitet gentemot sina föräldrar. Dessa barn vill dölja familjens egentliga 
situation och bevara det som en familjehemlighet. Att barnen döljer 
familjesituationen kan dock även bero på att de blivit hotade till tystnad. Ofta är 
dessa barn inte medvetna om att deras familjesituation är onormal och 
oacceptabel då barnens verklighet i deras ögon är normal. Detta kan delvis bero 
på att familjerna ofta är socialt isolerade, där omvärlden inte vet om vad som 
händer i familjen och därmed inte griper in (Hindberg 2007:56f). 

Ytterligare en aspekt som Hindberg (2007) tar upp är att det finns barn som växt 
upp under ogynnsamma uppväxtvillkor men som trots detta klarar sig bra, 
så kallade maskrosbarn. Hon redogör för olika faktorer vilka påverkar om ett 
barn klarar sig trots sina dåliga familjeförhållanden. Det handlar dels om 
individuella kännetecken som lugnt temperament, god intellektuell förmåga och 
social kompetens. Hon nämner även betydelsefulla kännetecken hos familjen 
vilka är en god relation till åtminstone en förälder och värme och 
sammanhållning inom familjen. Betydelsefulla gynnsamma faktorer i 
omgivningen är om det finns en god relation till någon annan vuxen samt socialt 
stöd från omgivningen och skolan (Hindberg 2007:202ff).  

Kari Killén, lärare och forskare inom området utsatta barn, har skrivit en 
forskningsöversikt om hur utsatta barn bör tas om hand och hur de bör bemötas 
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(Killén 2007:21). Översikten syftar till att belysa barn situation vars fysiska och 
psykiska utveckling är i fara på grund av föräldrars eller annan vårdnadshavares 
bristande omsorgsförmåga. Detta för att öka medvetenheten och kunskapen 
kring dessa barns situation samt hur de kan hjälpas (Killén 2007:21). 

Killéns (2007) översikt ger en generell och bred kunskap om utsatta barns 
situation, samt visar på praktikers och professionellas syn på dessa barn, hur de 
anser att bemötandet gentemot dessa barn bör vara och vad professionella bör 
tänka på i arbetet med dessa familjer. Detta tycker vi är viktig kunskap för vår 
studie, då vi genom självbiografierna tar del av vuxna människors skildringar av 
sina missgynnsamma uppväxtvillkor.  

Vidare menar Killén (2007) att utsatta barn till stor del använder sina resurser 
till att överleva dagligt kaos, otrygghet, likgiltighet, avvisande och utnyttjande 
från vuxna. Hon menar att de vuxna i dessa barns liv är för belastade av sina 
egna konflikter och problem för att kunna uppfylla föräldraansvaret (Killén 
2007:13). Vidare menar hon att kunskapen hos professionella som arbetar med 
barn är otillfredsställande, även om kunskapen har ökat på senare år finns det 
stora brister (Killén 2007:13f).  

Det är enligt Killén (2007) problematiskt att skapa sig en överblick över den 
bristande omsorgens omfattning, detta beror på flera faktorer. Dels är bristande 
omsorg något som både barn, föräldrar och andra närstående döljer och föräldrar 
vill sällan erkänna för vare sig själv eller andra att de brister i sin 
omsorgsförmåga gentemot sina barn (Killén 2007:14). Även barnen försöker 
dölja sin hemsituation för sig själva och omgivningen, barn är ofta väldigt lojala 
mot föräldrar trots att de svikit barnen. Anledningen till detta menar Killén 
(2007) är att barnen känner ansvar för sina föräldrar och skuld för den bristande 
omsorgen de blivit utsatt för. Signalerna som dessa barn sänder ut är ofta 
motsägelsefulla, då de visar ett hjälpbehov samtidigt som de försöker dölja 
hemsituationen (Killén 2007:14). 

Antalet barnavårdsärenden har sedan början av 1990-talet ökat markant. Killén 
(2007) menar att en av anledningarna till ökningen hänger samman med ökad 
kunskap och större kompetenser hos professionella inom området. Detta har 
inneburit större möjlighet att både upptäcka dessa familjer vilket resulterat i ett 
ökat engagemang (Killén 2007:18). En annan anledning till ökningen kan bero 
på de stora samhällsförändringarna som skett de senaste 20 åren, vilket har 
inneburit större bostadstäthet, ökad arbetslöshet och större mobilitet. Ytterligare 
en anledning till varför barnavårdsanmälningar har ökat kan enligt Killén (2007) 
vara att samhällets normer kring alkohol, kriminalitet, droger och sexuellt 
beteende har förändrats. Alla dessa ovanstående aspekter påverkar barnen direkt, 
samt föräldrarnas förmåga och möjligheter att ge sina barn en trygg och 
gynnsam omsorg (Killén 2007:19). 

  



 15

Carin Benjaminson (2008), lärare och forskarstuderande i barn- och 
ungdomsvetenskap, har genomfört en studie på ungdomar kring deras 
upplevelse av att växa upp under känslomässig utsatthet. Studien syftar till att 
beskriva ungdomars upplevelse, och därmed deras syn på sin livsvärld, samt 
konsekvenser av känslomässig utsatthet (Benjaminson 2008:13f). Benjaminson 
(2008) menar att individer växer upp i ett socialt sammanhang där de är 
medskapare i sin upplevelse av barndomen. Den skapande processen kan 
användas som grund för att förstå hur individer förstår sig själva och sin 
omvärld (Benjaminson 2008:12). 

Benjaminsons (2008) studie upplevs särskilt relevant för uppsatsens syfte då den 
fokuserar på individers egen berättelse och återskapande av upplevelser från 
barndomen. Vi menar att detta fokus stämmer överens med vår uppsats där 
författarna till självbiografier förmedlar sina upplevelser och sina reflektioner 
kring uppväxten. Vi anser att det finns en tydlig åtskillnad mellan ett fokus 
på enbart isolerade upplevelser och fokus på återskapandet och beskrivandet 
som fenomen. Vi menar med detta att uppmärksamheten läggs på individernas 
egna förståelse och beskrivning av upplevelserna i sin helhet och hur dessa kan 
förstås i relation till identitetskapande processer, uppfattningen av normalitet 
samt dess konsekvenser.  

Benjaminson (2008) använder i studien sig av livsberättelser och menar att det 
är ett lämpligt sätt att närma sig individers subjektiva upplevelser samt söka en 
förståelse för hur deras livsvärld är beskaffad. Hon menar vidare att individers 
självbild växer fram i samspel med omgivningen och de relationer som de ingår 
i. På det sätt som individer interagerar med sin omgivning blir därmed ett 
verktyg för individen att förstå och tolka sig själv och sin omvärld. 
Livsberättelser kan därmed användas för att identifiera hur denna process 
gestaltar sig samt hur den påverkar individens självbild (Benjaminson 2008:51). 

Ungdomarna som deltog i Benjaminsons studie (2008) ombads att i uppsatsform 
beskriva sin uppväxt och sin syn på sig själva (Benjaminson 2008:66f). 
Benjaminson (2008) genomförde därefter intervjuer med de ungdomar som valts 
ut för studien. Intervjuerna genomfördes med utgångspunkt i den uppsats som 
individen skrivit med avsikt att utveckla de tankar och resonemang som förts. 
Även intervjuerna var av narrativ karaktär, det vill säga att berättelsen stod i 
fokus (Benjaminson 2008:70f). 

Benjaminson (2008) studie visar att barn som växer upp under känslomässig 
utsatthet blir påverkade av detta på flera områden. Ungdomarna i studien 
förmedlade känslor av utanförskap och bristande engagemang från sin 
omgivning. I studien framkommer att ungdomarna upplevt omvärlden som 
passiv och icke-stödjande, samt att de upplevt främlingskap inför andra. Känslor 
av ensamhet återkommer i ungdomarnas berättelse och Benjaminson (2008) 
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menar att detta har påverkat ungdomarnas vuxenblivande. Benjaminson (2008) 
tolkar vidare med utgångspunkt i ungdomarnas berättelser att drivkraften mot en 
förändrad livssituation kan åstadkommas antigen genom att individen 
distanserar sig till sina upplevelser eller omformulerar sina uppväxterfarenheter 
(Benjaminson 2008:167f). 

Victoria Somers (2006), socialarbetare som främst är inriktad mot psykisk 
ohälsa och dess påverkan på familjer, har genomfört en studie med fokus 
på barns situation av att växa upp i en familj där det förekommer psykisk 
sjukdom. Studiens syfte var att undersöka barnens upplevelse och vilken 
inverkan en uppväxt med en förälder med diagnosen schizofreni haft på deras liv 
(Somers 2006:1319). 

Även om Somers (2006) studie centralt är knuten till psykisk sjukdom, i form av 
schizofreni, finner vi den relevant i uppsatsens syfte. Vi menar att leva med en 
psykisk sjuk förälder kan anses normavvikande och på samma sätt kan en 
förälder med utvecklingstörning eller ett utpräglat missbruk vara normavvikande 
till sitt uttryck. Vi finner det därför särskilt intressant att studien visade att barn 
som lever under dessa förhållanden upplevde stigmatisering och negativa 
känslor kring vad andra skulle tycka om deras hemsituation. 

Somers (2006) menar att det har bedrivits forskning på ensamstående vuxna 
individer som lider av psykisk sjukdom men att barn till individer med psykisk 
sjukdom inte har omfattats av denna forskning i särskilt stor utsträckning. 
(Somers 2006:1320). 

Somers (2006) studie hade som syfte att undersöka vilken påverkan att växa upp 
med en förälder med schizofreni haft på barnets hälsa, utbildning, 
fritidsaktiviteter, hemläxor samt vänskapsrelationer. Studien syftade även till att 
undersöka eventuell separation mellan barn och föräldrar och hur denna 
upplevdes, upplevelsen av den hjälp som samhället erbjudit samt om barn 
upplevt stigmatisering i samband med psykisk sjukdom. Detta jämfördes med en 
kontrollgrupp där det inte förkommit psykisk sjukdom (Somers 2006:1322). 

Resultatet av studien visade att det inte fanns någon skillnad mellan grupperna 
gällande fysisk hälsa, positiva och varma känslor gentemot familjemedlemmar, 
fritidsaktiviteter samt hemuppgifter. Dock visade urvalet en större frånvaro i 
skolan samt problem gällande disciplin och hemläxor i jämförelse med 
kontrollgruppen. Urvalet visade även på beteenderelaterade problem i större 
utsträckning än kontrollgruppen (Somers 2006:1324). Studien visade även att 
urvalsgruppens upplevelse av psykisk sjukdom innefattade känslor av 
stigmatisering och rädsla för detsamma. Barnen beskrev psykisk sjukdom som 
något som skulle hemlighetshållas och var förenat med skam och förlägenhet 
(Somers 2006:1325f). 
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Heidi Haug Fjone, Borgunn Ytterhus och Arve Almvik, forskare i socialt arbete 
och hälsa, publicerade år 2009 studien ”How children with parents suffering 
from mental health distress search for ”normality” and avoid stigma. To be or 
not to be . . . is not the question” vilken berör hur barn med psykiskt instabila 
föräldrar kämpar hårt för att inte bli stigmatiserade. Studiens empiri bestod av 
analyser av ett antal djupintervjuer med barn i Norge, där en eller båda av 
föräldrarna led av psykisk instabilitet/sjukdom (Haug Fjone, Ytterhus & Almvik 
2009;16:461, 463) . 

Vi menar att studien är av relevans för uppsatsens syfte då den belyser hur barn 
till föräldrar med psykisk ohälsa uppvisar en drivkraft mot att undvika 
stigmatisering och att betraktas som avvikande. Detta sätter fokus på individen 
som aktör och medskapare i sin sociala kontext med ett visst handlingsutrymme. 
Barnen i studien agerade för att undvika att betraktas som avvikande och vi 
menar att detta överensstämmer med det interaktionistiska perspektiv som vår 
studie vilar på, där individer ses som aktör vilken agerar i syfte framställa sig 
själv på ett önskat sätt.  

Syftet med studien var att öka kunskapen om hur det är för barn att leva med 
psykiskt instabila föräldrar, detta genom att undersöka hur dessa barn försöker 
undvika stigmatisering samt hur de försöker representera sig själva som icke 
avvikare (Haug Fjone, Ytterhus & Almvik 2009;16:461).  

Resultatet av studien visade att dessa barn dagligen försöker undvika 
stigmatisering. Dessa barn strävar efter att representera sig själva och sina 
familjer som icke- avvikare. Detta gör barnen genom att undvika situationer som 
kan innebära stigmatisering, de söker sig till andra barn som liksom dem är 
avvikande på något sätt samt genom att bete sig på det som de tror är normalt. 
Vidare visade studien att barnen försökte dölja sina känslor av att vara 
avvikande och att dölja det faktum att föräldrarna var sjuka. Författarna menar 
att detta ansvar är alldeles för stort för barn att bära, och att ansvaret istället bör 
lyftas från den privata sfären till den offentliga arenan (Haug- Fjone, Ytterhus & 
Almvik 2009;16:468f, 473ff). 

Elaine Mordoch och Wendy A. Hall (2008), båda verksamma inom det 
akademiska området omvårdnad, redogör i sin studie ”Children’s Perceptions of 
Living With a Parent With a Mental Illness: Finding the Rhythm and 
Maintaining the Frame” för barns upplevelse av att leva tillsammans med en 
förälder som lider av psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa representerades i studien av 
depression, schizofreni samt bipolär sjukdom. Empirin till studien utgjordes av 
intervjuer, deltagande observationer samt teckningar. Symbolisk interaktionism 
användes som teoretisk referensram med syftet att förstå det komplexa samspel 
som präglar social interaktion och som enligt författarna endast kan förstås 
utifrån de involverades perspektiv (Mordoch & Hall 2008:1127f). 
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Studiens fokus på barns handlande för att hantera sin situation finner vi 
meningsfull och, liksom tidigare redovisad forskning, i enlighet med den 
teoretiska förförståelse som präglar uppsatsen. Vi menar att Mordoch och Halls 
(2008) studie ytterligare tydliggör att individens upplevelse och förståelse för sin 
sociala verklighet är en viktig kunskapskälla i förståelsen för hur barn i dessa 
situationer begripliggör sin sociala ställning.  

I analysen skapades två kategorier, vilka beskriver hur barnen förhöll sig till sin 
situation. Dessa kategorier var att finna rytmen, vilken handlade om barnens sätt 
att försöka få deras vardagliga liv att fungera samtidigt som barnen ansträngde 
sig för att underhålla sin relation till den sjuke föräldern. Den andra kategorin 
var att upprätthålla/bibehålla strukturen, vilken innebar att barnen försökte 
distansera sig från föräldern, för att bevara ett självständigt själv separerat från 
psykisk sjukdom (Mordoch & Hall 2008:1129f). 

I en del av studien behandlas barnens behov av att reflektera och skapa ett 
självständigt själv. Ett led i detta var att dela sina upplevelser med någon utanför 
men för att kunna göra det krävdes att barnet kände sig trygg och kunde lita 
på personen som denne ville berätta för. Yngre barn som tillbringade den största 
delen av sin tid med familjen hade svårare att finna andra personer att anförtro 
sig till. Barnens familj signalerade även om att hålla familjesituationen hemlig 
(Mordoch & Hall 2008:1134). 

Barnen i studien uppgav att de jämförde sig själva med andra samt jämförde sina 
familjer med andra familjer, om det var möjligt. En del barn uppgav att de kände 
sig annorlunda i jämförelse med andra. Det avvikande handlade inte enbart om 
att ha en förälder som var psykiskt sjuk utan om omständigheterna i stort. Det 
var dock en del av barnen som menade att det kunde betraktas positivt att vara 
annorlunda då de kunde anses mer intressanta (Mordoch & Hall 2008:1138). 

När barnen jämförde sin familj och sina föräldrar med andra var det främst de 
äldre barnen som hade något att jämföra sina familjer med. De yngre var mer 
isolerade till sin familj och betraktade därmed sin familj som normal, de hade 
ingen annan uppfattning. De äldre barnen däremot kunde jämföra med 
jämnårigas familjer och kunde uttrycka negativa aspekter kring sin 
familjesituation. Jämförelsen med andra handlade bland annat om vad 
föräldrarna gjorde eller inte gjorde samt vilka rutiner som familjen hade. Äldre 
barn verkade enligt studien i högre grad uppleva svårigheter med att hantera sina 
föräldrars psykiska sjukdom samtidigt som de jämförde sig med andra. Mordoch 
och Hall (2008) menar vidare att psykisk sjukdom även är förenat med 
stigmatisering vilket förvärrar situationen för barnen. Barnen behöver enligt 
författarna stöd av omgivande samhällsinstitutioner för att klara av situationen 
och upprätthålla en bra relation till den sjuke föräldern (Mordoch & Hall 
2008:1142). 
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I de självbiografiska böcker som vi studerar söker vi efter vad författarna 
beskriver om normalitet och eventuell konsekvens av normalitetsavvikelse. 
Enligt studien ovan finns det tendenser hos yngre barn att betrakta sin familj 
som det normala och det är först när barnet blir lite äldre som förmågan att 
jämföra sig med andra återfinns. Det är även i samband med jämförelsen som 
barnet får en uppfattning om hur andra har det och om de eventuellt är 
annorlunda.  

3.1 Sammanfattning forskning  

Den forskning vi redovisar visar på att barn till föräldrar med sociala bekymmer 
samt barn som befinner sig i socialt utsatta situationer i hög grad påverkas av sin 
situation. Återkommande är känsla av skam och en rädsla för hur omgivningen 
ska bemöta dem. I flertalet studier visar även barnen att de är aktörer och 
medskapare av sin sociala position. Barnen reflekterar därmed över sin situation 
och över de interaktioner de medverkar i.  

Forskningsöversikter visar att det har och bedrivs forskning kring utsatta barn 
inom flera vetenskapsdiscipliner. Majoriteten av de studier som gjorts har 
använt intervjuer som grund och de har främst genomförts med barn som 
befinner sig i en utsatt situation vid intervjuernas genomförande. Benjaminsons 
(2008) studie som vi redogör för ovan är den enda studien som vi behandlar där 
dels livsberättelser, dels återberättandet av upplevelser, står i fokus. Vi menar att 
levnadsberättelser i ett retrospektivt perspektiv är ett mindre använt 
tillvägagångssätt i forskningssammanhang men att det som metod har ett värde 
och är en viktig kunskapskälla.    
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4. Material, metod och metodologiska överväganden 
Studien bygger på studier av tre självbiografiska levnadsskildringar. Valet av 
empiri motiveras utifrån syftet att belysa hur individer som växt upp och levt 
under missgynnande uppväxtvillkor beskriver upplevelsen av normalitet och 
avvikelse i relation till identitetskapande processer. Självbiografiska 
levnadsskildringar beskriver på ett lämpligt sätt, vilket vi kommer motivera med 
stöd i flera teoretikers resonemang, den subjektiva upplevelsen av att växa upp i 
en kontext präglad av avvikelse från den samhälliga normen. 

Självbiografisk litteratur är vad som betraktas som kvalitativ sekundärdata. 
Kvalitativ data ger enligt Michael Quinn Patton (2002), författare till 
metodböcker i kvalitativ forskning, möjlighet att ta del av individers subjektiva 
upplevelser och med den utgångspunkten är kvalitativ data beskrivande i sin 
karaktär. Patton menar vidare att kvalitativ data kan användas för att förmedla 
individers erfarenheter med deras egna ord (Patton 2002:47). 

Som tidigare beskrivits utgår socialkonstruktionismen från att individer 
konstruerar dels varandra dels samhället. Självbiografier som levnadsskildringar 
är i sig retrospektiva konstruktioner vilket speglar vad individen ämnar gestalta 
av sina erfarenheter. Lars-Christer Hydén (1997), professor i kommunikation, 
menar att berättelser är ett verktyg för individer att förstå sig själva, andra och 
sin omvärld. Berättelser är även ett medel för att förmedla erfarenheter och 
upplevelser av olika slag. Berättelser kan därför användas i syfte att nå kunskap 
om ett fenomen (Hydén 1997:9). Hydén (1997) menar vidare att berättelser kan 
ses som en social handling, ett sätt för den som berättar att skapa och ge form åt 
sina erfarenheter och tankar. Genom att studera berättelser kan individers sätt att 
gestalta sig själva, andra och sin sociala värld beskrivas.  Berättelsen blir därmed 
en kunskapskälla om både individen och dennes värld (Hydén 1997:16).  

Självbiografier kan ses som livsberättelser vilket enligt Anna Johansson (2009), 
sociolog och genusforskare, innebär att en person berättar och återskapar valda 
delar av sitt liv. Detta kan göras i syfte att skapa ordning och förståelse 
utifrån den subjektiva erfarenheten och kan därmed ses som en del av 
identitetskapandet. Berättelsen blir med detta ett verktyg för reflektion över 
identitetskapandet, hur självet har formats samt omformats (Johansson 2009:23, 
84). Vidare kan livsberättelser ge ökad kunskap och förståelse, till omgivningen, 
om hur människor genom dessa berättelser omtolkar sina liv och sig själva samt 
hur de orienterar sig i tillvaron (Johansson 2009:214). Catherine Kohler 
Riessman (1993), professor i sociologi, beskriver det som att individer använder 
berättelsen som verktyg för att skapa mening av sina erfarenheter (Riessman 
1993:4). 
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Jens Brockmeier & Donal Carbaugh (2001), professor i psykologi samt 
professor i kommunikation, menar att det narrativa perspektivet är viktigt för 
utforskandet av identitetsskapande processer, då de anser att den psykologiska 
förklaringen till identitetsskapande inte är nog dynamisk. För att förstå 
identitetsskapande processer behövs ett samspel mellan flera faktorer, däribland 
psykologiska, sociala och interaktionistiska (Brockmeier & Carbaugh 2001:3). 

Vidare menar Brockmeier & Carbaugh (2001) att narrativ analys alltid blir en 
slags analytisk tolkning av den kultur fenomenet berättas i. Med detta menar de 
att berättelser måste sättas i relation till sitt sammanhang för att på djupet förstå 
berättelsen. De talar även om att berättelsen kan ses som en representation av det 
sociala och kulturella livet, då berättelser speglar den kontext berättaren 
existerar eller har existerat i (Brockmeier & Carbaugh 2001:5). Brockmeier & 
Carbaugh (2001) menar vidare att identiteten är bunden till berättarens tolkning 
av dennes personliga förflutna, vilken är oskiljaktig från normativa idéer 
(Brockmeier & Carbaugh 2001:17). 

Genom att använda oss av Brockmeier & Carbaughs (2001) resonemang kring 
hur berättelser kan ses som ett slags identitetsskapande i vår uppsats, finner vi 
att valet av självbiografier som vår empiri för att studera identitetsskapande 
processer kan motiveras. 

Elliot G. Mishler (1997), professor i socialpsykologi, menar att berättelser kan 
analyseras utifrån dess innebörd och funktion för individen, för de som tar del av 
berättelsen samt för den sociala världen. Berättelsen kan i detta sammanhang 
förstås som ett led i skapandet och förmedlandet av en jaguppfattning. 
Berättelsen blir även ett sätt för individen att tolka det förflutna utifrån nuet, 
tolka samtiden samt förutspå framtiden (Mishler 1997:95f). Självbiografier är 
personliga levnadsberättelser där författarna framställer sig själv i relation till 
sina upplevelser och kan med Mishlers (1997) resonemang förstås som 
författarnas personliga tolkning av sina upplevelser.  

Anna-Liisa Närvänen (1994), fil. dr. i hälsa och samhälle, kan bidra med 
ytterligare aspekter på självbiografier som konstruktioner. Närvänen (1994) 
behandlar begreppet situationsdefinition och menar kortfattat att individer tolkar 
och fördefinierar situationer (situationer är i detta sammanhang dels avgränsade 
tillfällen men även en mer genomgripande verklighetssyn) utifrån sina 
personliga erfarenheter. Individer tolkar således det som händer i nutid i 
skuggan av det som hänt i det förflutna (Närvänen 1994:188f). Vi menar att 
denna förståelse av hur individer tolkar sina upplevelser är betydelsefull 
gällande vår uppsats empiri, det vill säga de självbiografiska böckerna. Dessa är 
skrivna och framställda av individer i efterhand och vi menar att författarna 
sannolikt betraktar sina erfarenheter med en särskild förförståelse som kan 
jämföras med vad Närvänen (1994) beskriver som situationsdefinitioner.  
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Vi menar att samtliga av de redovisade perspektiven på självbiografier bidrar till 
ökad förståelse för hur självbiografier kan begripas och användas i förståelsen 
för individers framställning av sig själva och sin sociala situation.  

4.1 Urval  
Urvalet gjordes i ett första led utifrån kriterieurval (Patton 2002:238) vilket 
innebär att kriterier för urvalet bestäms utifrån vilket syfte undersökningen har. 
Kriteriet för urvalet utifrån uppsatsens syfte är att den självbiografiska 
litteraturen ska skildra en uppväxt under missgynnande villkor. Nästa led i 
urvalet görs utifrån maximal variation (även kallat heterogent urval) (Patton 
2002:234) vilket görs i syfte att fånga varierande skildringar av att växa upp 
under ogynnsamma villkor. 

Storleken på urvalet är anpassat utifrån möjlig hanterbar mängd. Kvalitativ data 
syftar enligt Patton (2002) till att få material med djup och innehåll i enlighet 
med syftet. I och med detta är urvalet mer inriktat på informationsrikedom än 
på omfång (Patton 2002:230). Tre självbiografiska böcker valdes ut med syfte 
att ta del av flera levnadsskildringar som under uppsatsens tidsram var möjliga 
att bearbeta. De självbiografiska verk som valts ut har därmed uppfyllt kriterier i 
urvalets första led samt valts utifrån på vilket sätt författarna skildrar sina 
erfarenheter. 

När vi sökte efter empiri startade vi med att söka i den litterära genren 
självbiografier vilket avgränsade materialet. Utifrån detta avgränsade vi 
ytterligare till att de självbiografiska böckerna skulle vara författade av personer 
uppväxta i svensk kontext då vi ansåg detta relevant för den sociala kontext vi 
vill förstå. Vi menar att för att kunna förstå materialet mot ett 
samhällsperspektiv är denna avgränsning lämplig. Utifrån detta valde vi 
självbiografiska skildringar som på varierat sätt beskrev upplevelsen att växa 
upp under ogynnsamma villkor. Omfattningen på det material vi sökte är 
begränsat, vi fann ett tiotal självbiografiska böcker som motsvarade det vi sökte. 
Av dessa var det egentligen endast sju stycken som vi ansåg användbara med 
uppsatsens syfte. De övriga behandlade en annan sorts problematik som inte 
överensstämde med uppsatsens syfte. Utifrån de sju användbara 
självbiografierna valde vi ut tre som på ett varierat sätt beskrev upplevelsen av 
en uppväxt under ogynnsamma villkor samt behandlade olika sorts problematik. 
Samtliga självbiografier är publicerade på 2000-talet. På den internationella 
arenan finns ett större material att tillgå men vi valde av att avgränsa till material 
producerat i den svenska kontexten. Gällande könsfördelningen på författarna är 
det ett faktum att kvinnliga författare dominerar vilket även speglas i vårt urval.  

Följande är en kortfattad beskrivning av de valda självbiografiska skildringarnas 
innehåll samt vår uppfattning av deras karaktäristiska: 
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Mig äger ingen (2007) av Åsa Linderborg som skildrar en uppväxt i 1970-talets 
Sverige med en ensamstående far som missbrukar alkohol i en allt mer 
betydande omfattning och brister i sin föräldraroll. Skildringen beskriver en 
rädsla för att sticka ut, att vara annorlunda och en anpassning till den sociala 
situation som råder. Skildringen är även ett porträtterande av arbetarklassen och 
ett Sverige i omvandling.  

Kärlek och stålull: att växa upp med en utvecklingsstörd mamma (2007) av 
Lisbeth Pipping är en skildring av att växa upp med en utvecklingsstörd mor. 
Lisbeth Pippings berättelse skildrar en uppväxt som tar sin början på 1960-talet, 
där modern på grund av sin funktionsnedsättning brister i sin omsorg och sin 
föräldraroll. Lisbeth Pipping beskriver även hur detta påverkade hela hennes 
sociala liv, hennes relationer till andra och Pipping ifrågasätter varför samhället 
inte ingrep.  

Maskrosungen (2006) av Sandra Gustavsson är en skildring av att växa upp med 
en psykisk sjuk mor och en alkoholiserad far. Sandra Gustavssons berättelse, 
vilken utspelar sig från 1970-talets senare del, innehåller beskrivningar kring hur 
hon upplevde sin barndom med föräldrar som på flera sätt inte lyckades uppfylla 
föräldraansvaret och hur detta påverkade henne. Sandra Gustavssons berättelse 
är samtidigt en framgångssaga där hon bevisar för sig själv och andra att 
möjligheten att skapa sig ett bra liv finns trots en ogynnsam uppväxt.  

4.2 Narrativ analys 
Som metod för analyen av materialet har narrativ analys valts. Narrativ analys 
kan enligt Anna Johansson (2009) användas ur ett sociologiskt perspektiv för att 
söka förståelse för hur den sociala verkligheten konstrueras, hur relationer, 
identiteter och strukturer skapas och omskapas (Johansson 2009:18). Inom 
narrativ teori och metod finns flera traditioner eller inriktningar. 
Utgångspunkten för narrativ teori och metod är att söka kunskap om den sociala 
verkligheten utifrån berättelsen i språklig form. Johansson (2009) menar vidare 
att i narrativa analyser kan fokus vara att söka berättelsens funktion utifrån 
kulturellt, socialt och psykologiskt sammanhang (Johansson 2009:19ff). Inom 
sociologi och psykologi kan narrativ analys användas utifrån ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv i syfte att förstå berättelsens betydelse 
(Riessman 1993:5).  

Johansson (2009) menar vidare att narrativa analyser kan delas in i fyra olika 
slags typer av analyser. Dessa fyra är (1) helhetsperspektiv med fokus på 
innehåll, (2) helhetsperspektiv med fokus på form, (3) del- innehåll, samt (4) 
del- form (Johansson 2009:288f). Den narrativa analys som har fokus på del och 
innehåll (3), kan användas inom sociologin för att leta efter mönster och/eller 
teman i materialet som handlar om normer, värderingar och sociala relationer 
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(Johansson 2009:289). När analysens fokus ligger på berättelsens uttryckliga 
innehåll (3), vilket är fallet i innehållsanalysen, är frågor som: vad hände, varför 
hände det, vem deltog i händelseförloppet och liknande frågor av intresse. Dessa 
frågor kan här användas som verktyg och hjälp vid analysen av den aktuella 
berättelsen och det fenomen som ämnas studeras (Johansson 2009:288).  

Vi anser innehållsanalysen bäst tillämpbar utifrån uppsatsens syfte då det är hur 
författarna skildrar social interaktion i förhållande till identitet, normer och 
avvikelse vi vill undersöka. I vår analys av de självbiografiska böckerna 
kommer även vi kunna ha användning utav de ovanstående frågorna under 
analysarbetet. Vi kommer dock ha mer fokus på frågor kring hur författarna 
beskriver händelser och reflektioner som kan kopplas samman med författarnas 
syn på sig själva och sin situation. 

Vi kommer att använda narrativ innehållsanalys i vår bearbetning av materialet. 
Vårt tillvägagångssätt präglas av en abduktiv ansats, det vill säga att vi har en 
viss förförståelse men stävar efter att låta materialet tala för sig i möjligaste 
utsträckning. Detta innebär praktiskt att vi bearbetar materialet, med andra ord 
läser de självbiografiska böckerna, med avsikt att identifiera skildringar och 
beskrivningar som fastställer de teoretiska antaganden om social interaktion i 
relation till identitetsprocess, normalitet och stigmatisering, som uppsatsen vilar 
på. Med detta menas att vi kommer använda empirin i texten för att påvisa de 
skildringar vi finner gestaltar hur författarna ser på sig själva utifrån normer, 
avvikelse och stigmatisering.  

I analysprocessen har vi arbetat utifrån olika kategorier som vi indelat 
berättelserna i. Dessa har under arbetets gång reviderats och omformulerats. Vi 
har haft ett problematiserande förhållningssätt till vår framställning för att i 
möjligaste mån försöka förstå hur författarna talar till oss som läsare, detta då 
det inte funnits möjlighet att ställa följdfrågor. Vi har valt att arbeta och 
framställa vår analys utifrån metaforer med avsikt att förmedla en känsla och 
innebörden i det författarna uttrycker. Vi vill, genom att omvandla talet, försöka 
ge en bild av vad författarna beskriver.  

När vi redovisar vår empiri gör vi det i form av citat. Om citatet är taget ur ett 
längre avsnitt eller om något är borttaget i citatet markeras detta med (…). När 
vi vill tydliggöra vad författarna hänvisar till som inte finns med i citatet, 
exempelvis en person, görs detta inom []. För övrigt återger vi citaten i dess 
ursprungliga form, detta innebär att om texten är kursiverad eller på annat sätt 
formaterad är den det även i självbiografierna.   
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4.3 Etik 
Den empiri vi valt att använda oss av i uppsatsen, självbiografierna, är publicerat 
offentligt material och vi finner det inte etiskt problematiskt att göra en analys 
av dessa böcker. Samtidigt måste vi fundera kring och vara medveten om att det 
finns en risk att författarna till självbiografierna kan ta illa vid sig. Enligt 
Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning (URL 1) måste forskaren inför varje 
vetenskaplig undersökning värdera om det finns någon risk att de berörda av 
forskningen påverkas negativt av forskningen. Detta finner vi dock inte vara 
troligt, då vår empiri är offentlig. Vi vill dock poängtera att de tolkningar som 
görs utifrån empirin är våra tolkningar vilket inte nödvändigtvis författarna till 
självbiografierna skulle ansluta sig till.   

4.4 Kritisk reflektion 
Riessman (1993) menar att den kritik som kan riktas mot narrativ metod främst 
handlar om dess giltighet då personliga berättelser inte är en sann återspegling 
av verkligheten utan en konstruktion av den. Det som konstrueras är kontextuellt 
bundet och måste förstås i sitt sammanhang. Individer beskriver och framställer 
sin version av berättelsen vilket innebär att berättelsen är en selektiv 
rekonstruktion av händelser. Riessman menar vidare att reliabilitet inte är ett 
aktuellt mått gällande narrativa metoder eftersom det handlar om tolkning av ett 
framställt material (Riessman 1993:64f). Vi är införstådda i metodens svagheter 
men ämnar stärka uppsatsens trovärdighet genom att synliggöra vårt empiriska 
material i form av citat vilket gör våra tolkningar mer transparenta. Vi menar 
även att annan empiri kan ses som konstruerad. På samma sätt som 
livsberättelser är individers konstruktioner kan intervjudata ses som 
situationsbundna konstruktioner.    

Materialets representativitet kan bedömas utifrån dess storlek. Riessman menar 
dock att narrativa analyser är tidskrävande och lämpar sig därför inte för analys 
av ett stort material (Riessman 1993:69). Likande kritik kring narrativa metoders 
giltighet behandlas även av Anna Borisenkova (2009), forskare i sociologi, som 
menar att svårigheten med narrativa metoder handlar om generaliserbarhet men 
att narrativa metoder istället bidrar med en mer problematiserad analys av 
sociologiska objekt som mänskliga erfarenheter, handlingar och kommunikation 
(Borisenkova 2009). Vi har inte för avsikt att generalisera, men genom att 
jämföra vårt material med annan tidigare forskning kan vi söka efter paralleller 
och därmed stärka giltigheten.  

4.5 Förförståelse 
Vi menar att den empiri vi valt är i enlighet med syftet och storleken är anpassad 
utifrån uppsatsen omfattning. Tolkningsfrågan aktualiseras dock ständigt 
gällande studier av detta slag men vi anser det fördelaktigt att vara 
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två oberoende tolkare vilket kan stärka tolkningarnas giltighet. Genom att vara 
två i tolkningsprocessen motverkas att en förförståelse präglar framställningen. 
Dock bär vi som författare till uppsatsen med oss en viss förförståelse inom 
området. Detta hänger samman med dels den kunskap vi förvärvat i och med vår 
tid på socionomprogrammet, dels genom att vi är en del av samhället och den 
struktur som råder däri. Vi menar med detta att vi betraktar fenomenet utsatta 
barn utifrån kunskapsbaserade synsätt men även personliga. Med det personliga 
synsättet menar vi att vi är uppväxta i en annan tids- och situationskontext än 
författarna till självbiografierna och vi har med utbildningsrelaterade 
erfarenheter en särskild förståelse för sociala problem. Den fördel som vår 
förförståelse bidrar med är att vi har en förståelse för hur sociala problem 
utrycks samt hur samhällsstrukturer påverkar dessa uttryck. Den förförståelse, 
som vi ser som fördelaktig, kan även ses som begränsande då vi har ett särskilt 
förhållningssätt till sociala problem och hur dessa uttrycks.  
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5. Analys och resultat 
Vi kommer nedan att redogöra för vår analys av de självbiografiska böckerna. I 
analysen har vi haft fokus på hur identitet, normalitet och stigma, konstrueras 
och därigenom kunnat urskilja tre olika slags identitetsprocesser som författarna 
talar om. Dessa identitetsprocesser har förkommit i mer eller mindre 
utsträckning i samtliga av de självbiografiska skildringarna och det är utifrån 
dessa vi disponerat framställningen av analysen. Med dessa, av oss skapade 
kategorier, vill vi visa att det utifrån författarnas berättelse framträder en 
ambivalens i deras identitetskonstruktioner. Ambivalensen handlar om att delvis 
vilja frigöra sig från sin historia och sina erfarenheter men att samtidigt vara 
oförmögen till det då identiteten är starkt förankrad i historien. De olika 
kategorierna skall inte ses som åtskilda eller hierarkiskt indelade utan snarare 
som att det sker en rörelse, en växelverkan, mellan dessa. Vi vill därmed också 
visa att det inte är frågan om en identitet utan att författarna ger uttryck för 
plurala identiteter vilka framträder olika mycket i olika sammanhang.  

Vi har med ett metaforiskt språk valt att kalla dessa tre identitetsprocesser, vilka 
även kan ses som livsfaser som författarna genomgår, enligt följande;  

 Lätt havsbris 
 Hela havet stormar 
 Lägga till vid en brygga 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av de tre kategorierna, som behandlar 
identitetsprocesserna, innan vi sedan går närmare in på dem var för sig. Vi har 
valt att presentera livsfaserna inledningsvis för att ge läsaren en överblick över 
analysen samt en uppfattning av vad de olika faserna innebär för att underlätta 
vidare läsning. 

Lätt havsbris 

Lätt havsbris är vår etikettering på hur författarna beskriver sin upplevelse av 
uppväxten då de ännu ej har mött omvärldens granskande och värderande 
blickar i särskilt stor utsträckning. Författarna talar i detta sammanhang om sin 
situation som normaliserande. Vi vill med denna kategori visa att författarna 
beskriver sig själva som relativt obetraktade och att de därmed inte fått någon 
uppfattning om hur deras sociala situation står i förhållande till andra. I 
interaktion och möte med andra i ett större socialt sammanhang får författarna 
senare gradvis en uppfattning om sig själva. Författarna till de självbiografiska 
skildringarna beskriver hur de i interaktion med andra blir tilldelade en identitet 
och egenskaper som andra tillskriver dem. De andra som figurerar i individens 
närhet blir på det sättet en slags spegel genom vilken individen får en 
uppfattning om sig själv. Författarna förstår således sig själva genom andras 
ögon och kan därmed ses som konstruerade av sitt sammanhang. Lätt havsbris 
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är i ett metaforsikt perspektiv, när det stilla havet börjar krusa sig, författarnas 
första förnimmelse av sin situation och sig själva.  

Hela havet stormar 

Kategorin Hela havet stormar handlar om den fas författarna beskriver där de 
uppfattat normalitet och avvikelse samt de konsekvenser som detta medför. 
Författarna beskriver i sina självbiografier hur de försöker frigöra sig från den 
identitet som är kopplad till deras sociala situation. Drivkraften bakom 
frigörelsen är att undvika att bli betraktad som avvikande och dömd utifrån sin 
sociala situation. Frigörelsen innefattar både rent fysiskt avståndstagande och 
mental frigörelse där alla eventuella likheter och identifikationer med 
föräldrarna motsätts. I och med att författarna har identifierat ett 
tillvägagångssätt för att undvika att bli betraktad som avvikande har de även en 
uppfattning om hur det sociala spelet fungerar. Normalitet och avvikelse 
genomsyrar därmed identitetsuppfattningen. Med det bildligt talande namnet 
Hela havet stormar vill vi förmedla den känslomässiga storm som författarna 
beskriver om sin situation, sin identitet och sitt behov av frigörelse.  

Lägga till vid en brygga 

Att Lägga till vid en brygga handlar om den livsfas som författarna beskriver 
när de försonas med sina upplevelser och sig själva. I denna process återfinns 
beskrivning av förvirring och även en osäkerhet kring hur andra egentligen 
uppfattar dem. Författarna börjar ifrågasätta och omvärdera sina upplevelser och 
erfarenheter. De beskriver ett handlingsutrymme till att kunna framställa sig 
själva så som de vill bli betraktade. Baksidan av denna möjlighet är att 
fortfarande bära sin historia med sig. Författarna talar om att de vill skära av 
banden till sin uppväxt, sin historia, men att detta samtidigt inte är möjligt då de 
bär den med sig. Ambivalensen blir tydlig i detta sammanhang då författarna 
dels beskriver behov av frigörelse, dels behov av att närma sig sin historia för 
försoning. Samtliga tre författare skildrar dessa reflektioner som en process, 
ibland en smärtsam sådan, vilken leder till försoning med det som varit. I den 
ambivalens och förvirring som författarna skildrar återfinns även den spegling 
mot omgivningen som är återkommande i samtliga berättelser. För att söka 
förståelse vänder sig författarna till sig själva, sina erfarenheter, men även till 
dem som funnits runt dem.  Författarna formaterar i denna fas sin identitet och 
sluter fred med sin uppväxt. Vi vill med benämningen Lägga till vid en brygga 
förmedla bilden av hur författarna finner stabilitet och bemästrar sina 
upplevelser.  

Vi kommer i slutet av analysen att behandla självbiografin som produkt och 
framställning som en del av identitetskonstruktionen. Vi väljer att kalla den 
delen av vår analys för Att rita ett sjökort och vi vill med den benämningen 
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hänvisa till hur vi förstår att författarna skapar ordning i sina erfarenheter samt 
förmedlar ett tillvägagångssätt för hur upplevelsen av en ogynnsam uppväxt kan 
bemästras. Att rita ett sjökort är för oss en bildlig beskrivning där havet 
representerar livet och sjökortet blir därmed det slutliga verktyget för att 
navigera och skapa leder genom livet. 

5.1 Lätt havsbris 
Vi har i de självbiografiska böckerna funnit en identitetsprocess där författarna 
beskriver både sin hemsituation och sig själva som relativt normala. Vi tolkar 
det som att de hade detta synsätt på sin hemsituation när de var ganska små barn 
och då de i inte så stor utsträckning hade interagerat med andra människor 
utanför familjen. Vi har valt att kalla denna process för lätt havsbris och med 
detta menar vi att författarna talar om att de som barn i högre grad accepterande 
sin hemsituation än vad vi finner att de beskriver senare i böckerna. De 
beskriver att de under denna process inte var direkt ifrågasättande av sin 
situation eller påvisade att de ville, kunde eller var redo att frigöra sig. Deras 
föräldrars beteende var i deras ögon det normala, även om de delvis hade en viss 
insikt om att andra föräldrar inte betedde sig på samma sätt. Författarna berättar 
exempelvis att de som barn fann det onödigt att borsta tänderna eller tvätta sig 
eftersom deras föräldrar aldrig gjorde det. Detta blev därmed deras normalitet. 
Tvärtom ansåg de det onormalt att borsta tänderna varje morgon och kväll.  

Vi tolkar det som att författarna som barn inte hade utvecklat ett självständig 
själv utan bar en identitet som de var tilldelade utifrån den kontext de växt upp i. 
De var relativt accepterande av sin hemsituation och sina föräldrars beteende 
vilket vi ser som att de som barn inte hade handlingsmöjligheter eller 
upplevelser av normalitet. Författarna såg inte som små barn sin hemsituation 
som avvikande. Detta talar även Barbro Hindberg (2007) om i sin översikt kring 
utsatta barn, där hon menar att barn ofta inte är medvetna om att deras 
familjesituation är avvikande i jämförelse med omgivningen och därför ser 
barnen sin hemsituation som normal. Detta menar Hindberg (2007) beror på att 
familjerna ofta är socialt isolerade, och då speciellt små barn som i regel inte 
tillbringar sin vardag utanför familjen. Vidare talar Koeslag (1993) om 
normalitetsbegreppet som något vilket kan anses hänga samman med kulturella 
normer och som samtidigt skapas kollektivt (Koeslag 1993:48). Dessa 
tankegångar finner vi hänger samman med resonemanget ovan där vi beskriver 
hur författarna talar om att de som små barn ser deras föräldrars beteende som 
det normala då det var i den kontexten deras normalitet skapats och därmed såg 
de sin hemsituation och sina föräldrar som normala. Familjen utgör därmed det 
kollektiv där författarna fick sin initiala uppfattning av normalitet.  

I biografierna har vi kunnat urskilja att det var i interaktion med andra barn och 
vuxna som författarna började förstå att deras hemsituation avvek från normen. 
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De talar om att ju äldre de blev, och när de förekom i ett större socialt 
sammanhang utanför familjen, fick de en förnimmelse av normalitet och hur 
andra familjers situation var. Vi tolkar det som att det var i interaktionen med 
andra som de fick en uppfattning om att de var avvikare, vilket bidrog till hur de 
såg på sig själva och jämförde sin hemsituation med andra familjer. I och med 
ökad interaktion med omgivningen fick de en ökad uppfattning om att deras 
situation var avvikande. Detta talar även Mordoch och Hall (2008) om i sin 
studie om barns hantering av att leva med en psykisk sjuk förälder, vilken visar 
på liknade resultat där främst de äldre barnen hade en uppfattning av normalitet 
och avvikelse och då utifrån interaktion med andra utomstående (Mordoch & 
Hall 2008:1138).  

Författarna beskriver hur de får en bild av sig själva genom omgivningens 
bemötande, hur de i interaktion med omgivningen utanför familjen får en slags 
förnimmelse om att de är avvikare men att de inte riktigt vill eller kan ta emot 
den bilden omgivningen förmedlar av dem. Åsa Lindeborg beskriver hur hon 
fick intryck av att omgivningen såg på hennes pappa som smutsig och 
ohygienisk:  

En lite äldre kille som bodde i samma hus som vi sa att pappa 
luktade piss. Jag trodde honom inte. (Lindeborg 2007:27) 

Vi vill med detta visa hur Åsa beskriver att hon får en uppfattning om att hennes 
pappa ses som avvikande av grannarna men att hon inte vill tro på detta. 
Anledningen till varför Åsa inte vill tro på grannpojken enligt vår tolkning 
hänger samman med att hon vill skapa ett försvar mot avvikelse. Vi ser detta 
som en början till att Åsa förstår att hennes pappa är avvikande, då hon får en 
uppfattning om att omgivningen anser att det är onormalt att lukta kiss.  

Författarna berättar att de vill dölja viss information om familjen för att slippa 
skämmas och därmed bli betraktade som avvikare. Lisbeth Pipping beskriver att 
hon som barn funderade över hur hon skulle förklara för sommarföräldrarna att 
de sår hon hade i ansiktet, efter att hennes mamma hade tvättat henne med 
stålull, hade uppstått:    

Jag ligger i sängen och funderar över hur jag ska förklara alla 
rispor för dem. Rosenbuskar, jag får säga att jag trillat i 
rosenbuskarna. (Pipping 2007:41) 

Här visar Lisbeth på att hon förstår att det inte är normalt att en mamma tvättar 
sitt barn med stålull och hon vill därför inte avslöja den informationen för 
omgivningen. Lisbeths handlande kan ses som ett sätt att undvika att hon och 
hennes mamma blir betraktade som avvikare. Kanske förstår även Lisbeth här 
att avvikelse leder till stigmatisering, att omgivningen utifrån rådande normer 
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skulle se Lisbeths hemsituation som väldigt annorlunda och därmed behandla 
henne som annorlunda. 

I och med att författarna får en uppfattning av normalitet och vad som anses 
avvikande skapas även ett handlingsutrymme för dem att framställa sig själva på 
ett sätt för att undvika att bli betraktade som avvikande. De talar om att de 
genom att undanhålla information om sig själva och genom att agera på ett 
särskilt sätt försöker passa in i ett socialt sammanhang och bli betraktade som 
normala icke-avvikare. Känslan av skam medförde att de strävade efter att dölja 
sin situation. Detta resonemang, att författarna beskriver en vilja att hemlighålla 
sin hemsituation, är även något Killén (2007) talar om i sin forskningsöversikt 
om utsatta barn. Hon menar att utsatta barns vilja att hemlighålla sin situation 
dels handlar om att vilja dölja situationen för omgivningen, dels att dölja sin 
verklighet för sig själva. Vidare talar Killén (2007) om att detta beror på att 
utsatta barn ofta känner stort ansvar och lojalitet gentemot sina föräldrar, trots 
föräldrarnas svek (Killén 2007:14). Strävan mot att passa in kan även härledas 
till Goffmans (2009a) resonemang kring att passera vilket innefattar handlingar 
där social information som kan härledas till skam undanhålls (Goffman 
2009a:80f).  

Sandra Gustavsson beskriver dock att hon ibland ville dela med sig av 
information om sin hemsituation till omgivningen. Detta står i motsats till 
resonemanget ovan, om att utsatta barn oftast vill dölja information om sin 
hemsituation:  

(…) jag gjorde narr av [mamman] när jag var med kompisar. Jag 
imiterade hennes utbrott och knäppa kommentarer, vinglade runt 
som hon gjorde, för att visa hur hon såg ut när här hon var full. 
(Gustavsson 2006:20) 

Jag pyste ut händelser till omgivningen ibland och höll inne andra 
gånger. (Gustavsson 2006:108) 

Ovanstående citat visar på att Sandra valde att dela med sig av vissa händelser 
och att hon speglar sin mammas beteende inför omgivningen. Hon gör detta 
trots att det skulle kunna medföra att hon då avslöjar information om sig själv 
som skulle kunna bidra till omgivningens syn på henne och hennes hemsituation 
som avvikande. Vi tolkar det som att Sandra gjorde detta både som ett slags rop 
på hjälp och som en slags strategi för att hantera och härbärgera sin svåra 
hemsituation. Det kan även tänkas att Sandra gjorde detta för att dra till sig 
uppmärksamhet och för att känna sig sedd. Att Sandra beskriver att hon ibland 
inte ville dölja sin hemsituation går även emot vad Killén (2007) och Haug- 
Fjone, Ytterhus & Almvik (2009) har kommit fram till i sin forskning, då de 
menar att utsatta barn ofta arbetar hårt för att dölja sin utsatthet gentemot 
omgivningen för att undvika att bli sedda som avvikare och därmed undvika 
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stigmatisering (Killén 2007:14, Haug- Fjone, Ytterhus & Almvik 2009;16:468f, 
473ff). Med detta vill vi påvisa att vi i vår empiri funnit delar som motsäger en 
del av den forskning som finns på området och att barn som växer upp under 
ogynnsamma villkor kan agera olika. Detta tyder på att det är viktigt att inte vara 
fastlås i en föreställning om hur individer, i det här fallet utsatta barn, kan tänkas 
hantera sin situation. 

Sandra Gustavsson beskriver även vad vi tolkar som ett slags försök till 
upprätthållelse av normalitet eller försvar mot avvikelse. Hon gör detta genom 
att spela med i sin psykiskt sjuka mammas beteende. Hennes mamma hör röster 
och pratar om människor som enligt mamman förföljer dem. Sandra låtsas att 
hon också hör rösterna för att inte göra mamman upprörd: 

Jag gick motvilligt med på hennes lekar eftersom jag visste att hon 
när som helst kunde bli jättearg och det var jobbigt att hela tiden 
behöva vara på min vakt. (Gustavsson 2006:88) 

Uttalandet visar på att Sandra förstår att hennes mamma inte är riktigt frisk, att 
hon är avvikande, men Sandra väljer ändå att spela med i hennes spel. Sandra 
tycks göra detta för att slippa göra sin mamma arg och för att hantera situationen 
på ett sätt så att hon slipper bli mer utsatt än vad hon redan är. 

Vi har i biografierna även kunnat utläsa att författarna tolkar andras bemötande i 
enlighet med självbilden. De ser på sig själva utifrån hur de tror att omgivningen 
ser på dem samt genom hur omgivningen bemöter och behandlar dem. Både 
Lisbeth Pipping och Åsa Lindeborg skriver om hur deras fröknar bemötte dem 
och utifrån detta gjorde de egna tolkningar av hur de trodde att andra såg på 
dem:  

Det var som att hon [fröken] inte förmådde sig att förgylla ett 
skrivhäfte tillhörande ett sådant smutsigt och konstigt barn, hon 
nöjde sig med att rita en snabb stjärna med blå kulspets. 
(Lindeborg 2007:129) 

Hon [fröken] står aldrig nära min bänk, alltid en bit ifrån som om 
hon inte vill komma för nära mig. (Pipping 2007:52) 

Vi vill med detta visa hur författarna tolkar andras bemötande i enlighet med 
den identitetsuppfattningen de har och att de uppbär en tillskriven identitet. Åsa 
tolkar frökens blåa handskrivna stjärna, istället för att ge henne en 
klisterguldstjärna som hon sett att andra barn fått i sina skrivhäften, som att hon 
tycker att Åsa är smutsig. Detta blir för Åsa en handling som påvisar att andra 
människor, i detta fall fröken, ser henne som smutsig och konstig. Lisbeths citat 
visar på att hon tolkar frökens fysiska avstånd från hennes bänk som ett tecken 
på att fröken tycker hon är äcklig och ett barn som inte är värdig fysisk närhet. 
Detta är med andra ord författarnas subjektiva tolkningar av omgivningens 
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bemötande, vilket i sin tur påverkar hur de ser på sig själva. Författarna 
beskriver vid flertalet tillfällen hur de som barn var sin kontext, gestaltade sitt 
sammanhang, utan möjlighet till att frigöra sig. Det kan tänkas att detta är brist 
på handlingsutrymme i den mening att författarna som barn inte har utvecklat 
förmågan att representera sig själva på ett annat sätt än vad som förväntas av 
dem. Det är som om de inte har lärt sig att hantera och bemästra den sociala 
information de är bärare av, och att de inte vet hur de ska hantera sin utsatthet 
gentemot omgivningen. 

Som vi berört ovan talar författarna om hur de tror att andra ser på dem utifrån 
deras sociala situation. Deras identitet blir starkt förankrat i hur de tror att andra 
ser på dem. Det sätt som de förutsäger och tolkar andra individers bemötande 
blir en del av identitetskonstruktionen. Alla tre författarna ger exempel på 
tillfällen då de resonerar kring sin självbild och jämför sig själva med andra. De 
uttrycker en slags avsky mot den person de tror de är samtidigt som de är 
konstaterande i den mån att de aldrig tror de kommer bli normala, fina flickor:   

Jag ville inte följa med på fester för jag var övertygad om att alla 
skulle se vad jag var för en. Jag kände mig annorlunda och om jag 
försökte se mitt ansikte så som andra såg det ville jag bara blunda. 
Jag såg säkert annorlunda ut också. (Gustavsson 2006:189) 

Jag tyckte att kassörskan tittade lite konstigt på mig. Hon visste 
förstås. Det lyste väl omhändertagen i pannan på mig. (Gustavsson 
2006:144) 

Jag undrade var de kom ifrån, de fina flickorna i de korta kjolarna 
och vita stövletterna som hanterade sina pinnar så konstfärdigt. Jag 
ville veta var de bodde. Det var inte på Viksäng i alla fall, den 
saken var klar, lika säkert som att jag aldrig skulle bli en sådan. 
(Lindeborg 2007:104) 

(…) det fanns en orsak till att Lisbeth kallades ”lösset”. Hon var 
smutsig, kläderna var smutsiga och så luktade hon jätteilla (…) 
Och hennes mamma var jättekonstig också. (Pipping 2007:61) 

Ovanstående citat visar författarnas beskrivningar av hur de tror andra ser på 
dem och att de tror att omgivningen ser dem som avvikare. Citaten speglar dock 
snarare hur de ser på sig själva som avvikare än hur omgivningen konkret 
uttrycker att den uppfattar dem. Det är med andra ord författarnas egen självbild 
som speglas i citaten och inte omgivningens uttryckta uppfattning av dem som 
barn. Man kan dock se det som att författarnas självbild är en spegling av hur 
deras familjer behandlar och negligerar dem. Lisbeths och Sandras citat ovan 
speglar även en rädsla för att bli utsatta för stigmatisering och kan tolkas som att 
de har en uppfattning om vilka konsekvenser stigmatisering kan medföra. 
Lisbeth beskriver att hon är medveten om att hon luktar illa och är smutsig, och 
att detta ses som avvikande, något hon även blir mobbad för. Vi vill därmed visa 

  



 34

att Lisbeth blir utsatt för stigmatisering utifrån att hon avviker. Avvikelsen är 
hennes bristande hygien och stigmatiseringen resulterar i mobbing.   

Redogörelsen ovan är en beskrivning av hur författarna uppfattade och förstod 
andras bemötande i enlighet med sin självbild. Detta talar även Goffman (2009) 
om. Han menar att en viktig del av hur individer uppfattar självet bestäms av de 
reaktioner individen får på sina handlingar och sina uttryck (Goffman 2009:22f). 
Det ovan beskrivna hänger även samman med vad Goffman (2009a) benämner 
som social information vilket är de signaler som individer sänder ut och som 
uppfattas av omgivningen och därmed bestämmer hur de ska bli bemötta 
(Goffman 2009a:51). Författarna skildrar vid flera tillfällen hur deras utseende 
har väckt uppseende hos omgivningen. Deras bristande hygien och kläder är 
direkt observerbara och blir påtaglig social information vilket bestämmer 
omgivningens bemötande. Här menar vi att även Jenkins (2008) resonemang om 
den sociala identiteten blir tydlig. Jenkins (2008) menar att en del av 
identitetsuppfattningen återfinns i mötet med andra och den uppfattning som 
andra delger. Han understryker vidare att identiteten är en produkt av både hur 
individen ser på sig själv och hur andra förmedlar sin syn på denne (Jenkins 
2008:93).  

Författarnas uppfattning om normalitet kan därmed ses som skapad och 
förankrad i interaktion med andra. De talar om att de erfar upplevelser som är i 
motsats till hur det fungerar i deras hemmiljö. Andra individers uppförande och 
behandling av dem blir därför viktig information om normalitet. De talar om 
andra vuxna personer i deras närhet som på olika sätt varit förmedlare av en 
annan bild av dem och av hur saker skulle kunna vara. Dessa beskrivs som 
betydelsefulla speglar vilka bidrar till insikt om hur deras hemmiljö avviker på 
flera sätt. Vi tolkar det som att dessa personer har varit förmedlare av normalitet. 
Sandra Gustavsson och Lisbeth Pipping talar om somrarna då de fick åka iväg 
hemifrån och vara med farmor respektive sommarföräldrarna. De beskriver 
dessa tillfällen med glädje och värme och att de kände sig omtyckta och trygga, 
samt att det var andra normer och regler än hemma som gällde:  

Att vara på Österlen på somrarna med farmor var mitt andningshål. 
Där fick jag fasta tider, lugn och ro och inte minst- kärlek. Så var 
det också när jag var hos henne i Stockholm. (…) Jag iakttog 
henne noga när hon åt, för att sedan göra likadant. (Gustavsson 
2006:74) 

Nu, farmor, är jag lycklig… Det är som att komma in i en ny värld. 
(Gustavsson 2006:75) 

I småland [hos sommarföräldrarna] fick vi aldrig stryk. Istället fick 
vi mat, vi hade lakan i våra sängar, vi var hela och rena och där 
fanns många människor som alla tyckte väldigt mycket om oss. 
(Pipping 2007:140) 
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Författarna beskriver ovan att de kände glädje vid dessa tillfällen. De får vid 
dessa tillfällen möjlighet att närma sig och vara en del av normaliteten och testa 
på hur det var att få vara barn och slippa känna rädsla eller på andra sätt bli 
utsatta. De talar om dessa stunder som nästintill livsavgörande, de menar att 
känslan av att få känna sig omtyckta och möjligheten till att vara barn gav dem 
kraft att orka med sin hemsituation. De talar samtidigt om att dessa tillfällen gav 
dem perspektiv på hur det kan vara, en förnimmelse om vad som uppfattades 
som normalitet i andra familjer.  

Förutom tillfällen som författarna beskriver som skildringar av normalitet talar 
de även om personer som har varit viktiga för dem. Även dessa personer kan ses 
som förmedlare av normalitet då författarna talar om personerna som förebilder 
och räddare i nöden genom att de såg dem och inte tog avstånd. Åsa Lindeborgs 
och Lisbeth Pippings citat nedan visar hur viktiga dessa personer var för dem:  

Hon [Rosita] tog sig tid för mig och var den enda som inte fördömt 
mamma. Jag ville bli som hon. (Lindeborg 2007:110) 

Hon [fröken] såg mig och jag kände hennes kärlek genom att hon 
vågade ta i mig och vågade visa att hon tyckte om mig. (Pipping 
2007:64) 

Även genom dessa personer får de en slags förmedling av normalitet. Här tolkar 
vi det som att författarna ser sig själva som avvikare då de uttrycker förvåning 
över att någon ville vara nära dem och inte tog avstånd vilket visar deras syn på 
sig själva och på normalitet. Deras förståelse av normalitet kan även betraktas 
som en produkt av deras familjers beteenden och värderingar. Vikten av att ha 
en god relation till någon vuxen, som kan vara förmedlare av normalitet, är även 
något Hindberg (2007) och Cederblad (2003) redogör för i deras forskning om 
utsatta barn. Både Hindberg (2007) och Cederblad (2003) menar att det är 
viktigt för barn, som växer upp under ogynnsamma villkor, att ha andra vuxna 
utanför familjen som kan fungera som ett stöd och som förmedlare av normalitet 
(Hindberg 2007:202ff, Cederblad 2003:287ff). Detta resonemang anser vi 
tydligt kan kopplas till de ovanstående citaten där författarna beskiver vikten av 
att det fanns fröknar, släktingar och andra personer som såg dem, behandlade 
dem med respekt och värdighet samt lät dem vara barn. 

Sammanfattningsvis om den identitetsfas som vi valt att kalla Lätt havsbris kan 
sägas att författarna beskriver att de som små barn var relativt ovetandes om att 
deras hemsituation sågs som avvikande i jämförelse med andra barns. Dock 
beskriver de att ju äldre de blir, och desto mer interaktion de har med 
omgivningen, får de en annan bild av detta genom att de blir mer medvetna om 
omgivningens syn på normalitet och avvikelse. Den insikt om avvikelse som de 
beskriver leder till att de uttrycker en vilja och ett behov av att förändra sin 
situation. Författarna börjar i sina berättelser beskriva att de skäms över sin 
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situation och sina föräldrar vilket bidrar till att de upplever en känsla av att vilja 
frigöra sig. 

5.2 Hela havet stormar 
I interaktion med andra beskriver författarna att de får en uppfattning om hur 
andra ser på dem. Konsekvenserna av detta beskrivs som känslor av utanförskap 
och avvikelse. I denna fas av identitetsprocessen beskrivs en strävan mot att 
undvika att bli betraktade som avvikande och att försöka undvika stigmatisering. 
Denna strävan innehåller kraft vilket generar handling. Handlingarna som utförs 
i syfte att frigöra sig från det stigmatiserande sammanhang som de befinner sig i 
uttrycks dels genom att författarna försöker distansera sig fysiskt från sin sociala 
situation, dels genom mental distansering.  

Det fysiska avståndstagandet gestaltas genom att författarna beskriver hur de 
försöker undvika att visa sig tillsammans med sina föräldrar och genom att 
försöka dölja de attribut som kan härledas till deras sociala situation. 
Anledningen till att de vill undvika att visa sig tillsammans med sina föräldrar är 
rädsla för att föräldern eller föräldrarna ska uppföra sig avvikande och därmed 
skämma ut sig. Eventuella pinsamheter skulle då även drabba dem. Åsa 
Lindeborg vill varken utsätta sig själv eller sin alkoholiserade far för denna 
förnedring och beskriver att hon försöker undvika sådana sammanhang: 

Jag föreställde mig hur pappa med sex mellanöl i benen skulle 
snubbla runt och få alla de stora grabbarna att garva. Tänk om han 
ställde sig och kissade mot stängslet som han gjorde mot planket 
nere i hamnen? Jag hittade på alla möjliga förevändningar att 
stanna inne. (Lindeborg 2007:145) 

Åsa föreställer sig här redan innan något har inträffat hur det eventuellt skulle 
kunna bli och vill därför undvika det. Åsas far beskrivs enligt Åsa inte som 
medveten om de eventuella pinsamheter som kan inträffa eller hur detta kan 
komma att påverka dem båda. Att smidigt försöka undvika eventuella 
påfrestande situationer kan ses som det första steget i frigörelsen från det 
stigmatiserade sammanhanget. I den beroendesituation som författarna uttrycker 
att de befinner sig i, då de står under föräldrarnas omvårdnad, kan det anses 
problematiskt att driva frigörelsen hårdare än vad Åsa ovan beskriver. De 
beskriver dock i ett senare skede hur frigörelsen expanderar och hur de aktioner 
som de utför blir allt mer genomgripande.  

Även Lisbeth Pipping och Sandra Gustavsson beskriver hur de försöker undvika 
och föregå eventuellt obehagliga och pinsamma situationer. Sandras mamma 
lider av psykisk sjukdom, vilket kan komma till uttryck i varierande grad, vilket 
gör att Sandra försöker förbereda sig och urskilja situationer då hennes mor 
eventuell skulle kunna vara särskilt uppseendeväckande.  Lisbeth, som växer 
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upp med en utvecklingsstörd mamma, ger uttryck för en ständig rädsla och 
förberedelse på sin mors eventuella utspel:  

Nu började jag bli orolig eftersom mamma hade pratat mycket för 
sig själv i flera dagar. Bara hon inte gjorde något pinsamt. Bara jag 
slapp skämmas för henne. (Gustavsson 2006:92) 

För mig har det alltid varit så att jag skämts för min mamma, jag 
har alltid varit på helspänn inför vad som ska komma härnäst. 
(Pipping 2007:134) 

Dessa beskrivningar kan även uppfattas som att författarna visserligen är 
medvetna, och i någon mening försöker undvika att drabbas av sina föräldrars 
stigma, men samtidigt saknar viss handlingskraft. Vi återgår här till 
resonemanget om att detta är ett första steg, eller begynnelsen, på den frigörelse 
som författarna senare ger uttryck för. I likhet med de beskrivningar som vi 
förstår som ett tillvägagångssätt för författarna att undvika stigmatisering och att 
bli betraktade som avvikande, har forskarna Heidi Haug Fjone, Borgunn 
Ytterhus och Arve Almvik (2008) påvisat i sin studie kring barns upplevelse och 
hantering av att leva med psykiskt sjuk förälder. Haug Fjone, Ytterhus och 
Almvik (2008) menar att barn som lever med en psykisk sjuk förälder strävar 
efter att undvika att bli betraktad som avvikande och att de därmed försöker 
undvika situationer där detta kan uppstå (Haug Fjone, Ytterhus & Almvik 
2009;16:468f, 473ff). På liknade sätt diskuterar Erving Goffman (2009a) i 
Stigma: den avvikandes roll och identitet hur individer kan välja att förhålla sig 
till sin avvikande situation genom att försöka dölja den (Goffman 2009a:13,81).  

Strävan mot att distansera sig till föräldern och att undvika att visa sig i sociala 
sammanhang med denne är förenat med känslor av skam. Författarna ger vid 
återkommande tillfällen uttryck för hur skammen över föräldern varit svår att 
bära. Skammen grundar sig även i att vara annorlunda, att föräldrarna beter sig 
konstigt och att författarna känner sig vilsna.  

Lisbeth Pipping uttrycker stort lidande över den skam hon ständigt bar på 
pågrund av sin utvecklingsstörda mamma. Skammen spillde över på det mesta i 
hennes barndom vilket gjorde att hon inte ville synas alls för rädslan och 
skammen över modern. Sandra Gustavsson talar om sin skam som en form av 
hemlighet, något som hon försökte dölja för andra. Då modern höll sig mycket 
hemma var detta möjligt. Sandras uttrycker i sin berättelse att det var ensamt att 
bära på en så stor hemlighet:  

Jag skämdes så enormt mycket över att jag var mobbad. Skämdes 
så mycket att jag teg och led i tysthet. (Pipping 2007:70) 
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Rädslan för vad som skulle hända om jag berättade var stor. 
Skammen över att ha en utvecklingsstörd mamma var större 
(Pipping 2007:180) 

Jag kände mig som om jag var ensam om att ha en hemlighet. Och 
min hemlighet var mamma. Tokmorsan. Hon som drack och 
luktade illa. (Gustavsson 2006:20) 

Skammen resulterar i att författarna vill undvika att föräldrarna kommer på 
besök i skolan eller att kompisar får följa med hem. Åsa Lindeborg beskriver de 
fåtal tillfällen som hennes far besöker hennes dagis och skola. Dessa tillfällen 
skildrar Åsa i ljuset av skam och pinsamheter: 

Vid ett tillfälle var han med på ett slags föräldrafika. Han var 
påtagligt nervös men slappnade av när han förstod att han var 
ensam man bland alla mammor och fröknar. Han började skoja och 
blev uppmuntrad av att kvinnorna skrattade (…) Jag tyckte det var 
pinsamt att han dragit ett skämt vi hade på skiva med Magnus och 
Brasse, där Härenstams indignerade poäng var någonting med 
”samlag på toalett”. (Lindeborg 2007:125f) 

Vid en skolavslutning närvarar Åsas pappa och är påverkad av alkohol. Åsa 
beskriver det som att ångorna sprider sig över hela den lokal som de befinner sig 
i: 

Pappa hade tagit ledigt hela dagen och gjorde sig ingen brådska 
hem. (…) Han såg sig omkring, ångorna av alkohol lade sig över 
salen som var städad för sommaren. (Lindeborg 2007:126) 

Åsa beskriver även hur hon kände det inför att ta hem vänner på besök till sig 
och sin fars lägenhet. Det fanns mycket i Åsas barndomshem som avvek och 
som uppfattades som konstigt. Hemmet såg annorlunda ut och det faktum att 
fadern spydde varje morgon lämnade spår i diskhon: 

Jag tog sällan hem kompisar och de som kom innanför tröskeln 
tittade storögt på gardinerna, kristallamporna och 
prydnadskuddarna. Det trodde de inte om min pappa! Men de 
undrade över de stelnade, blektunna spyorna runt den grova 
kökssilen. Och varför har ni inga handdukar på toaletten?  
(Lindeborg 2007:39) 

Även Lisbeth Pipping beskriver vid upprepade tillfällen hur jobbigt det var för 
henne de gånger hennes mor besökte skolan. Det var pinsamt och jobbigt för 
dem båda, för modern då hon inte förstod de sociala koder som präglade 
samhället, och för Lisbeth då hon fick skämmas för sin mammas beteende: 

Min mamma kunde inte förstå de spelregler som gällde. Jag minns 
första dagen i skolan när vi barn blev uppropade. När fröken hade 
ropat upp hela klassen frågade hon om det var någon som inte 
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blivit uppropad. Då räckte mamma upp armen och sa: ”Jag är inte 
uppropad”. Alla skattade åt min mamma och det gjorde ont i mitt 
hjärta. Jag såg hur ledsen mamma blev och hur svårt hon hade att 
förstå de osynliga reglerna. (Pipping 2007:71) 

Lisbeth visar i denna beskrivning att hon trots sin unga ålder är mycket 
medveten om det sociala spelet och hur hennes mamma inte kan hantera det. 
Lisbeth beskriver i detta hänseende mer sorg över sin mammas genanta situation 
än över sin egna. Även Sandra Gustavssons beskriver sina känslor när hennes 
mamma vid sällsynta tillfällen visar sig utanför lägenheten under Sandras 
uppväxt. Vid ett tillfälle kommer Sandras mamma till hennes skola och det 
skapar starka reaktioner: 

Jag fick panik. Jag visste inte vad jag skulle göra. Vilken knapp 
trycker man på för att golvet ska öppna sig? (Gustavsson 
2006:155) 

Vi vill med dessa beskrivningar visa på hur författarnas identitet är förankrad i 
deras sociala situation och hur de ger uttryck för att vilja frigöra sig från den för 
att undvika att bli betraktade som avvikande. Frigörelsen kan anses undergrävd 
när föräldrarna, som även är själva roten till stigmat, befinner sig i deras närhet i 
en social situation. Författarna riskerar då att betraktas i enlighet med sitt sociala 
sammanhang. Det är deras föräldrar som egentligen är bärare av stigmat men 
detta påverkar och smittar även deras barn. Erving Goffman (2009a) menar att 
då en individ har en nära relation till en stigmatiserad person är det troligt att 
båda betraktas som avvikande och blir stigmatiserade. Stigmatisering förs på 
detta sätt vidare (Goffman 2009a:38f). Vi förstår författarnas beskrivning i 
enlighet med detta resonemang, då de vid upprepade tillfällen uttrycker hur 
närvaron av föräldern i sig medförde ökad känsla av avvikelse. Känslorna av 
skam kan även förstås utifrån stigmatiseringens konsekvenser. Goffman (2009a) 
menar att skam och stigma är förenat då individer har en uppfattning av de bär 
på något som kan betraktas som skamligt (Goffman 2009a:16).  

Samtliga av författarna till de självbiografiska skildringarna uppger att de 
försöker undvika konfrontationer och möte med sina föräldrar. De uppger 
varierade skäl till detta. Sandra Gustavsson beskriver ett motstånd till att möta 
sin allt mer sjuka mor då det väcker obehagliga känslor hos henne. Åsa 
Lindeborg vill undvika att träffa sin far för att slippa ta i den olösta konflikt som 
finns mellan dem. Hon frigör sig genom att undvika sin far. Lisbeth Pipping tar 
helt avstånd från sin mor under flera år: 

Det var kväll och jag gick med en kompis genom kungsträdgården, 
när jag fick syn på henne. Hon gick under träden, men det gick inte 
att ta fel på, det var hon. (…) Jag fortsatte gå, men styrde stegen åt 
ett annat håll. (Gustavsson 2006:19) 
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När Helene och jag såg honom på stan gick vi över gatan. Det 
hade mamma gjort i flera år. (Lindeborg 2007:194) 

Men som tjugoåring klippte jag med henne och då fanns det inget 
band kvar, bara ett hat som jag inte kunde hantera. Det var 
ytterligare en skada att ta itu med. (Pipping 2007:135) 

Författarna beskriver även tydligt hur de försöker distansera sig mentalt till sina 
föräldrar genom att söka de faktorer som skiljer dem åt. De försöker på så sätt 
undvika gemensamma identifikationer dem emellan. De beskriver hur de 
försöker se kroppsliga olikheter men även hur de är något annat än sina 
föräldrar. Lisbeth Pipping uppger att hon tycker illa om att vara lik sin mor 
utseendemässigt: 

Jag kan inte identifiera mig med min mamma. Det finns inget hos 
henne jag vill vara, inget hos henne som jag vill sträva efter att 
efterlikna. Hemma hos mig tävlar vi om vem som är minst lik 
mamma. (…) Som tonåring och långt in i vuxenlivet hatade jag att 
vara lik min mamma. Jag ville inte likna henne, ville inte att det 
skulle finnas några band mellan oss. (Pipping 2007:133f) 

Åsa Lindeborg väljer att bryta sig loss från sin historia och från sin far genom att 
byta till sin mors efternamn. Åsa beskriver det själv som ett avgörande 
ögonblick:  

Elden var lös. Jag bestämde mig för att byta efternamn. (…) 
Pappas jänta hade blivit Tanjas dotter. En Lindeborgare. 
(Lindeborg 2007:183) 

Vi förstår Åsas val av att byta efternamn som en strategi för att reducera stigma 
genom att hon via namnbytet tar bort en stigmasymbol. Goffman (2009a) menar 
att just namnbyte är ett tydligt exempel på hur en individ strategiskt döljer 
stigma (Goffman 2009a:99).  

Sandra Gustavsson uppger att hennes strategi för att frigöra sig från sin historia 
och skapa ett liv utan den stigmatisering som uppväxten medfört innebar att helt 
lämna sin far (modern var redan avliden). Sandra distanserar sig både fysiskt 
och mentalt från honom för att, som hon skriver, ”kunna fungera”. Sandra 
uttrycker det även som en överlevnadsstrategi, hon kände sig tvungen att välja 
bort fadern för att själv kunna existera: 

Jag ville leva mitt liv så gott det gick utan att dras med en massa 
gamla spöken. Att välj bort pappa var en förutsättning för att jag 
skulle kunna fungera. Mina upplevelser var så djupt rotade i mig, 
och hade satt sådana spår, att jag måste hålla honom ifrån mig. 
(Gustavsson 2006:222)  
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Jag valde inte bort min pappa för att straffa honom, det handlade 
helt enkelt om att överleva. (Gustavsson 2006:254) 

Även Lisbeth Pipping ger uttryck för att den enda vägen till överlevnad gick 
genom att välja bort modern: 

Jag var fri. Jag var tvungen att välja bort mamma för att överleva 
själv. Det var ett aktivt val jag gjorde. Hade jag stannat kvar hos 
mamma hade hon kvävt mig. (Pipping 2007:183) 

Den distansering som författarna förmedlar stämmer väl överens med Mordoch 
och Halls (2008) forskning. De genomförde en studie som behandlade hur barns 
som växer upp med en psykisk sjuk förälder finner strategier för att hantera sin 
sociala situation. Mordoch och Hall (2008) menar att barnen i studien hade som 
strategi att separera sig från den sjuke föräldern för att möjliggöra ett 
självständigt själv som inte var förenat med psykisk sjukdom (Mordoch & Hall 
2008:1134). Vi förstår författarnas beskrivningar som uttryck för en distansering 
vilken beskrivs som livsviktig för att de inte själva ska dras ner i den negativa 
och osunda situation som föräldrarna för med sig. Carin Benjaminson (2008) har 
i sin forskning om ungdomars erfarenhet av emotionell utsatthet under 
uppväxten kommit fram till liknande resultat. Benjaminson (2008) tolkar att det, 
i de berättelser som ungdomarna i hennes studie delger, återfinns en beskrivning 
av ett behov av att avsluta och frigöra sig från relationer som inte fungerar 
(Benjaminson 2008:146).  

Samtliga författare i den här studien ger uttryck för ett behov av att bli frigjorda. 
Frigörelsen i sin yttersta form blir hos författarna en önskan om att föräldrarna 
ska avlida. Åsa Lindeborg beskriver hur hon, för sin fars egen skull, önskar att 
han dör: 

Det bästa vore om pappa dog. Inte nödvändigtvis för mig men för 
honom, intalade jag mig. (Lindeborg 2007:181) 

Sandra Gustavsson önskar under en längre period att hennes far ska avlida. Hon 
väntar på att det ska ske och är övertygad om att det kommer ske inom en snar 
framtid. När hon hör om att en man i hennes fars ålder blivit överfallen i de 
områden där hennes far bor beskriver hon känslor av befrielse: 

Yes! Äntligen! Nu är han borta! Borta! Borta! Nu slipper jag må 
såhär! (Gustavsson 2006:218f) 

När författarnas föräldrar verkligen avlider är det blandade känslor de ger 
uttryck för. Lisbeth Pipping uttrycker i ett första skede en känsla av befrielse och 
en lättnad över att den delen av hennes liv är över:  

Jag minns ännu känslan som for genom min kropp då, vilka tankar 
som for genom min hjärna. Två tankar som var förbjudna men 
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ändå fanns där: ”Äntligen dör hon. Äntligen är jag fri”. (Pipping 
2007:13).  

Det som Lisbeth här uttrycker kan ses som att det är moderns existens i sig som 
håller henne fast i det förflutna och i den sociala position som hon levde i under 
uppväxten. Trots att Lisbeth är vuxen vid moderns avlidande, och har en egen 
familj, känner hon sig fri först när modern är borta rent fysiskt.  

Sandra Gustavsson berättar även hon när hennes mor och far avlider, vilket de 
gör under två olika tidpunkter. Vid båda händelserna beskriver Sandra en slags 
förvåning över sina egna reaktioner. Hon förväntar sig att känna befrielse och 
lättnad men fylls även av sorg: 

Tårarna trängde upp. Jag hade väntat på det här så länge. Det hade 
varit en tidsfråga innan polisen skulle söka upp mig. Det hade jag 
vetat under alla år. Hon skulle inte klara att leva så länge på det 
sättet, det visste jag. Och nu var de här. Jag började gråta tyst. 
(Gustavsson 2006:17) 

Det var en konstig känsla. Jag hade önskat livet ur pappa flera 
gånger, bara för att slippa må dåligt. Men nu när han var död var 
det enda jag tänkte på att hans lidande var över. Inte mitt.  
(Gustavsson 2006:243)  

När Åsa Lindeborgs far dör upplever inte Åsa några känslor av befrielse eller 
lättnad. Det Åsa lyfter i sin självbiografi kring faderns bortgång är mer präglat 
av sorg och tomhet: 

Jag satt ensam i soffan hela natten och saknade något starkt att 
dricka. Röksugen, trots att jag aldrig varit rökare. (…) Jag kände 
att jag velat vara med honom. Jag inbillade mig det i alla fall. 
(Lindeborg 2007:265) 

Åsa hade möjligen kommit en längre bit i sin process mot försoning vid faderns 
bortgång och kände därför i jämförelse med de andra författarna mindre agg mot 
sin far och sin uppväxt.  

Den frigörelse som vi vill påvisa att författarna ger uttryck för handlar i stor 
utsträckning om att ta avstånd och att betrakta sin uppväxt så som andra gör. 
Normalitet genomsyrar detta synsätt. För att undkomma avvikelse och även 
stigmatisering försöker författarna skapa ett utrymme mellan sig själva, sina 
föräldrar och sitt sammanhang. Detta leder dem dock in på känslor av vilsenhet 
och även utanförskap då de hamnar i ett mellanrum där de inte tillhör någon 
eller något. Vilsenheten, känsla av utanförskap och ensamhet kan tänkas vara 
förankrad i viljan att dölja delar av sin identitet vilken är kopplad till uppväxten. 
Författarna talar om att vilja vara egna men att aldrig riktigt passa in. Vi vill 
med detta visa att frigörelse kan anses vara omöjlig i den mening att 
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undantränga sin historia och sitt sammanhang då upplevelsen av självet kan 
anses bygga på erfarenheter och reflektioner.  

När individer får handlingsutrymme att framställa sig själva utifrån den bild de 
vill förmedla kan de anses inneha en uppfattning om vad de inte vill framställa 
vilket torde grunda sig i erfarenheter av detsamma. Vi vill med detta lyfta idén 
om att historien hålls levande genom att författarna försöker gömma den. Vi 
tolkar författarnas skildringar kring sin frigörelse som präglad av en konflikt där 
behovet av att ta avstånd är tydligt men att detta i sig inte leder dem till någon 
egentlig frigörelse. Först när det som håller dem kvar till sin historia, deras 
föräldrar, försvinner ger författarna uttryck för befrielse men det är även då 
första steget mot att närma sig historien börjar. Samtliga författare skrev sina 
självbiografier vid varierad ålder men deras föräldrar hade avlidit innan de 
påbörjade skrivprocessen.  

5.3 Lägga till vid en brygga 
Författarna ger uttryck för en fas i sin identitetskonstruktion som präglas av 
behov av avstånd till sin historia men även ett närmande till den. Fasen mynnar 
ut i ett försonande med upplevelserna och slutligen i självbiografin som produkt. 
Vid närmandet beskriver de hur de återigen vänder blicken mot sin uppväxt och 
försöker förstå den. De ger uttryck för en viss osäkerhet kring hur det förhöll sig 
och vad den egentligen har haft för betydelse för dem. I närmandet vänder de sig 
till personer som funnits i deras närhet under uppväxten för att validera sina 
upplevelser. Vi vill med detta visa hur författarna återigen söker andras 
betraktelser i sin förståelse av sig själva.  

Sandra Gustavsson beskriver förvirring kring sina upplevelser och att hon under 
en period ifrågasätter vad hon egentligen hade upplevt. Hon uttrycker 
misstänksamhet mot sina egna känslor och upplevelser. Detta ifrågasättande 
aktiveras i samband med att andra närstående till Sandra tvivlar på hennes 
upplevelser i den grad att hon själv blir tveksam:  

Överdrev jag? Det kanske inte var så farligt. (…) Jag började 
undra om jag var knäpp, det kanske var mig det var fel på? 
(Gustavsson 2006:184) 

Hon [farmodern] grävde upp mina minnen, stampade på dem och 
sa att de inte var sanna. (Gustavsson 2006:226) 

Lisbeth Pipping ser efter sin mors bortgång sin möjlighet att närma sig sin 
barndom och sin historia på ett nytt sätt. Närmandet innebär för Lisbeth att 
försöka förstå vad som skedde, hur det påverkade henne och vad hon ska göra 
med det i framtiden.  

När mamma dog förändrades livet för oss systrar. För min del blev 
hennes bortgång en möjlighet att utforska min egen barndom och 
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att utforska den utvecklingsstördes föräldraskap och min egen roll 
som barn med ett oproportionellt stort ansvar. (Pipping 2007:19) 

Lisbeth går även igenom de journalanteckningar som förts kring henne och 
hennes mamma under åren. Hon gör detta för att försöka förstå vad som 
försiggick och hur de myndigheter som var i kontakt med familjen betraktade 
deras situation. Vi ser det som att Lisbeth genom att läsa om sig själv söker en 
väg för att möta sig själv som barn och formatera den bild och de upplevelser 
som ligger till grund för hennes identitetsutveckling. Lisbeth beskriver hur hon 
uppfattar att omgivningen såg, eller snarare inte såg, henne och hennes situation: 

Jag och mina systrar var osynliga fast det fanns så mycket att se 
och fast det fanns så många runt oss som såg (Pipping 2007:52) 

Lisbeth Pipping motiverar sitt val att gå tillbaka till dem som kan ge henne 
information om hennes uppväxt utifrån att det kan hjälpa henne att förstå hur 
hon och hennes sociala situation uppfattades. Liksom Sandra Gustavsson 
uttrycker Lisbeth en osäkerhet kring sina minnen och upplevelser. Hennes 
sökande efter andras betraktelser blir således ett sätt att granska och bedöma 
minnena:   

Att som vuxen komma tillbaka till dem som på olika sätt funnits 
runt mig som barn har varit väldigt betydelsefullt. Det är viktigt 
att få ta del utav vad de såg, hur de uppfattade min mamma och 
mig. När jag började leta efter min historia var jag osäker på mina 
minnen. (Pipping 2007:176) 

Åsa Lindeborg påbörjade sin försoning med sin historia innan hennes far avled. 
Hennes närmande mot barndomen, och det som hände då, är något trevande och 
avvaktande. Åsa uttrycker viss osäkerhet kring att samtala om sin upplevelse av 
barndomen med sin far. Osäkerheten påverkas delvis av andras syn på hennes 
upplevelse och vem som bar skulden till att hon fick växa upp som hon gjorde. 
Åsa själv uttrycker ingen tydlig åsikt kring vem som är skuldbärare: 

 (…) jag var som alltid rädd att prata om oss. Kanske tyckte de 
[föräldrarna] att de svikit mig. Det var vad andra sa att båda hade 
gjort, var och en på sitt sätt. Särskilt hård var domen över mamma- 
hur kan en kvinna lämna ett barn? Hade de svikigt mig? Hon 
kanske, men inte han. Han hade ju gett mig all kärlek som fanns att 
få. Han kanske, men inte hon. Hon hade ju faktiskt funnits där hela 
tiden. (Lindeborg 2007:250) 

Efter faderns bortgång beskriver Åsa med tydlighet att hon inte skuldbelägger 
fadern för det som var. I sin sorg diktar hon en påhittad dialog med sin far där 
hon framför budskapet om att hon inte känner någon förbittring utan snarare 
tacksamhet för det hon trots allt fick:  
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Han skulle säga att det inte riktigt blev som han hade velat. Varken 
livet eller åren med mig. Och att jag varit duktig. Då skulle jag 
säga som det var, att visst fanns det sådant under min uppväxt jag 
saknade men att jag också fick mycket andra inte fick. Att vi varit 
duktiga båda två. (Lindeborg 2007:266) 

Även Sandra Gustavsson försöker sluta fred med sina upplevelser och uttrycker 
ett slags konstaterande kring sina erfarenheter. Det handlar i Sandras fall inte om 
att försköna något men kan ändock ses som en försoning då beskrivningen kan 
uppfattas som avdramatiserande och framför allt att frigöra sig själv från skuld:  

När det gäller mamma har jag brottats med skam- och 
skuldkänslor under åren, samtidigt som jag känt att jag inte haft 
någonting att dölja. Det var hennes psykiska problem som ställde 
till det – inte jag. (Gustavsson 2006:254) 

Vi vill med detta visa hur författarna söker efter sig själva och andras bild av 
dem. Detta blir enligt vår förståelse ett sätt att hitta sig själv i det som var. 
Sökandet blir i den meningen en väg mot en mer omfattande självbild där även 
historien får finnas. Även Carin Benjaminson (2008) menar att de ungdomar 
som innefattas i hennes studie beskriver ett likande sökande efter sig själva. I 
Benjaminsons (2008) studie reflekterar ungdomarna kring sina erfarenheter för 
att öka sin förståelse om sig själva. Vidare menar Benjaminson (2008) att det är 
i dialog med omvärlden som reflektionen kring självet kan uttryckas och 
självbilden därmed utvecklas (Benjaminson 2008:152). Benjaminson menar 
vidare att existensen präglas av de erfarenheter som individen har och de känslor 
som individen sammankopplar med dessa erfarenheter (Benjaminson 2008:163). 
Detta perspektiv på utvecklandet av självbilden är även något vi vill lyfta i vår 
förståelse för hur författarna talar med läsaren och därmed utvecklar sin egen 
syn på sig själva.    

I den försoning, som vi vill visa att författarna beskriver, finns även sorg. 
Samtliga av författarna förlorar den eller de föräldrar som de växt upp med. 
Detta är något som de delvis längtat efter men när det inträffar inser de att deras 
historia aldrig kan försvinna. På ett sätt börjar de omkonstruera sin historia och 
omvärdera den. Försoningen handlar således samtidigt om förlåtelse och 
acceptans. Åsa Lindeborg uttrycker en önskan om att förmedla den kärlek som 
hon trots allt känt för sin far. Den skam hon tidigare känt och uttryck ersätts 
därmed med stolthet och saknad: 

Jag önskade att jag kunde tala om för honom och hela världen hur 
stolt jag var över min pappa. Att jag skulle sakna honom. Sakna 
honom så förbannat. (Lindeborg 2007:266) 

I detta uttalande ser vi hur Åsa lämnar föraktet och skammen bakom sig. Hennes 
relation till sin far och sin historia omkonstrueras, formateras och förhandlas till 
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någonting positivt och varmt. Längtan och behovet efter att älska sina föräldrar 
kan också ses som ett uttryck för normalitetssträvan. Att känna kärlek till sina 
föräldrar anser vi kan ses som en norm i samhället.  

Lisbeth Pipping ger också uttryck för sorg då hon möter bilden av sin uppväxt. 
Lisbeth besöker tillsammans med sin syster barndomshemmet efter moderns 
död. Hemmets utseende påverkar henne känslomässigt och bilden av hur hon 
växt upp blir tydlig: 

När vi kom in i lägenheten dog vi nästan, efter en snabb titt sjönk 
vi ner på golvet i hallen och grät båda två. Så här kan man inte bo, 
ingen människa ska behöva ha det så här. Ingen. Nästa känsla som 
grep tag i oss var att ”vi hade det så här, vi har levt mitt i detta 
under hela vår barndom”.  (Pipping 2007:191) 

Vi förstår det som att Lisbeth inte enbart känner sorg för sin egen del utan även 
för sin mors. En förståelse för sin mors oförmåga växer därmed fram. Detta är 
något som Lisbeth även ger uttryck för i ett senare uttalande: 

Jag älskade verkligen min mamma, älskade henne så enormt 
mycket. Hon behövde min kärlek och jag gav henne allt jag hade. 
Min mamma kunde inte älska mig tillbaka, hon hade inte den 
förmågan så kärleken blev enkelriktad. (Pipping 2007:183)  

Den vuxna Lisbeth skaffar sig kunskap och förståelse för hur hennes mamma på 
grund av sitt funktionshinder inte kunde vara en bra mor. Det hat som hon ger 
uttryck för under tidigare skildringar ersätts i och med detta av förståelse. På ett 
likande sätt har vi tolkat att Sandra Gustavsson uttrycker en förståelse för att 
föräldrarna hade en bristande omsorgsförmåga på grund av sina egna 
bekymmer. Vi vill med detta visa hur en förståelse av föräldrarnas handlande 
växer fram hos författarna.  

Sandra Gustavsson beskriver hur hon ser sig som påverkad av sin uppväxt vilket 
även lever kvar efter att barndomstiden är över. Uppväxten finns kvar i henne 
trots att den inte längre existerar på det sätt som den var: 

Men nu insåg jag hur stor påverkan min pappa och hans missbruk 
hade på mig. Inte bara under min uppväxt utan även nu – som 
vuxen. (Gustavsson 2006:222)  

Vi vill med detta visa hur uppväxten lever kvar i författarna och hur de skildrar 
att de bär den med sig och påverkas av den. Den frigörelse som innehöll distans 
och totalt avståndstagande resulterar således inte i att barndomsupplevelserna 
försvinner eller lämnas. Sandra Gustavsson visar på detta i ytterligare en 
beskrivning: 
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Plötsligt insåg jag att även om jag önskade att han bara försvann 
och upplöstes av sina egna ångor, så skulle mina tankar om och 
känslor för honom finnas kvar. Alltid. (Gustavsson 2006:219)  

Ett nytt förhållningssätt till sin historia börjar växa fram hos författarna. Detta 
kan ses som en identitetsprocess där acceptansen och förlåtelsen hjälper dem 
vidare och ger dem kraft. De ger uttryck för försoning med sina upplevelser och 
det som format dem. I denna process återfinns även reflektion över varför de 
klarade sig i den sociala kontext som de växte upp i och hur de ska hantera sina 
erfarenheter i framtiden. Sandra Gustavsson uttrycker känslor av att inte vara 
klar över hur hon borde vara utifrån sin uppväxt: 

Jag har växt upp med en psykiskt sjuk mamma och en 
alkoholiserad pappa: Hur ska en sån som jag vara? Det kanske 
finna outtalade regler för hur vi borde vara och se ut. (Gustavsson 
2006:255) 

Sandra beskriver vidare hur hon menar att hon vill förhålla sig till sina 
erfarenheter och upplevelser. Den egentliga frigörelsen handlar här om 
acceptans snarare än distans. Sandras sätt att beskriva sitt förhållningssätt förstår 
vi som ett tydliggörande för sig själv och för andra:  

Jag menar inte att man ska låtsas som om det aldrig hänt, utan bara 
sluta använda det som utgångspunkt för allt negativt, tråkigt eller 
svårt som man möter under livets promenad. Jag vill inte ha min 
uppväxt sittande som ett ok på mina axlar resten av livet. Jag vill 
gå vidare. (Gustavsson 2006:255)  

Vi förstår det som att Sandra inte kan ta bort sina erfarenheter men hon kan välja 
att förhålla sig till dem på det sätt som hon känner fungerar för henne. Hon 
finner därmed en väg till uppgörelse.  

På ett liknande sätt beskriver Lisbeth Pipping hur hon anser att 
barndomsupplevelserna ska hanteras. Hon berättar att ett närmande till 
upplevelserna är av betydelse men även att lämna dem bakom sig för att vara fri: 

Barndomen påverkar oss alla mer eller mindre och för oss med en 
misslyckad barndom gäller det att komma förbi och våga titta på 
den och våga se vad det var vi blev utsatta för. Men sedan måste vi 
också ha modet att gå vidare och inte fastna i den. Inte fastna i att 
tycka synd om oss själva, för självömkan äter upp oss inifrån och 
man blir bitter om bardomen får makt över en. Tittar man bara 
bakåt går man med ryggen mot livet och missar allt livet har att ge. 
(Pipping 2007:181)  

Här blir det tydligt att författarna väljer att förhålla sig till sina erfarenheter på 
ett sätt som de anser meningsfullt och sunt. Lisbeth Pipping ger uttryck för hur 
hon menar att barndomen präglar utvecklandet av identiteten men att det även 
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finns utrymme för att hantera den präglingen konstruktivt. När författarna 
beskriver att de hanterar upplevelserna från barndomen väljer de även hur och 
vilka upplevelser de ska bära med sig. Dessa tankegångar redogör även 
Benjaminson (2008) för då hon menar att barndomen påvekar vuxenbildande i 
hög grad men att det samtidigt finns ett utrymme för individer att låta särskilda 
delar ur barndomen styra den fortsatta utvecklingen. Benjaminson (2008) menar 
även att på samma sätt som att en individ kan välja att låta erfarenheter styra 
dennes liv kan individen även välja att inte låta detta ske (Benjaminson 
2008:163). Detta är något som vi ser att författarna ger uttryck för då de 
beskriver att de inte vill vara offer för sin uppväxt eller låta uppväxten påverka 
dem negativt.  

Den slutliga fredsgörelsen med uppväxten och det liv som författarna upplevt 
presenteras genom olika utryck för förståelse och för avslut. Genom 
självbiografierna ger för författarna uttryck för en process där olika känslor 
gentemot uppväxten avlöser varandra. Åsa Lindeborg ger vid flertalet tillfällen 
uttryck för tacksamhet över att hon fått växa upp med sin far trots allt vad det 
inneburit. Hon beskriver hur erfarenheterna gjort henne till den hon är och att de 
även gett henne något positivt: 

Lagt en hand på hans panna och sagt att jag var så tacksam över att 
jag fått lära känna honom. Tacksam över all okomplicerad kärlek 
och alla komplicerade erfarenheter. (Lindeborg 2007:266)  

Visst var min barndom annorlunda men det berodde inte enbart på 
honom. Jag hade ändå inte velat byta ut den mot någon annans. 
(Lindeborg 2007:224)  

Även Sandra Gustavsson uttrycker att hon inte känner förbittring över sin 
barndom. Sandra uttrycker dock ingen direkt tacksamhet utan vi förstår det som 
att hon mer förlikar sig med det som varit. Hon strider inte mot det som varit 
utan bär det med sig på sitt sätt: 

Jag är inte bitter eller arg på min uppväxt, bara lugnt 
konstaterande. (Gustavsson 2006:254) 

Med detta vill vi visa hur en försoning med upplevelserna blir möjlig. Vi förstår 
författarnas beskrivningar som ett accepterande och ett nytt sätt att förhålla sig 
till sin barndom. Det nya förhållningssättet ser vi som en del av att omkonstruera 
sitt sätt att se på uppväxten. Carin Benjaminson (2008) redogör för liknande 
tankegångar i sin studie kring ungdomars erfarenheter av emotionell utsatthet 
under uppväxten. Benjaminson (2008) speglar ungdomarnas berättelser i ljuset 
av tankegångar som behandlar hur individer kan komma förbi de smärtsamma 
erfarenheterna och då skapa utrymme för ett nytt förhållningsätt till sina 
upplevelser vilket ger känsla av att kunna existera på ett annat sätt (Benjaminson 
2008:156).  
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Slutligen beskriver författarna hur de förstår sig själva i relation till sina 
upplevelser. Vi ser det som ett sätt att även försonas med sig själv. De resonerar 
och diskuterar om hur de blivit dem de är men även hur de lyckades ta sig 
igenom det som varit. Lisbeth Pipping ger uttryck för en förståelse för hur det 
kommer sig att hon överlevde sina erfarenheter. Hon menar att hon egentligen 
inte borde klarat sig igenom sin uppväxt men att hon gjorde det på grund av sin 
inre styrka: 

För det första överlevde jag för att jag är född med en inre styrka. 
Jag är ett ”maskrosbarn” och styrkan finns i mig själv, här i mitt 
hjärta som orkar slå och pumpa runt mitt blod fast jag bara borde 
lagt mig ner att dö för länge sedan.  (Pipping 2007:171) 

Sandra Gustavsson har en liknande förståelse för hur hon lyckats skapa sig ett 
bra liv trots sina upplevelser. Hon uttrycker sin självbild som hon ser den vid 
självbiografins skapelse och speglar den mot sin historia: 

Jag reser mig hela tiden, tilltufsad och kantstött men med en stark 
nyfikenhet, kärlek och tro på livet. (Gustavsson 2006:255) 

Vi ser detta uttalande även som ett sätt att förstå framtiden. Vi tolkar Sandras 
beskrivning som att hon i skuggan av sina upplevelser även förstår nuet och 
framtiden. Vi vill med detta visa hur erfarenheter som personerna i fråga bär 
med sig kommer att påverka hur de ser på framtida erfarenheter och upplevelser. 
Anna-Liisa Närvänen (1994) talar om hur individer tolkar upplevelser i skuggan 
av tidigare erfarenheter, vilket hon benämner som situationsdefinition 
(Närvänen 1994:188f). Närvänens (1994) resonemang liknar vår förståelse för 
hur författarna förhåller sig till sin nuvarande situation utifrån sin historia.  

Författarnas förståelse för hur det kommer sig att de överlevt sin problematiska 
barndom kan tolkas som en beskrivning av att inneha en inre styrka och en 
drivkraft. Både Lisbeth Pipping och Sandra Gustavsson benämner sig själva som 
maskrosbarn vilket vi ser som en metafor för hur de lyckats ta sig igenom något 
svårt. Namnet maskrosbarn hänvisar till den förmåga som maskrosor har att 
lyckas växa på ogynnsamma platser såsom genom asfalt. Denna styrka har 
medfört att författarna har skapat sig ett bättre liv och strävat efter förändring. 
En förståelse för sin överlevnad som en produkt av en inre förmåga menar även 
Benjaminson (2008) att ungdomarna i hennes studie förmedlade. Benjaminson 
(2008) studie kring ungdomars erfarenheter av emotionell utsatthet under 
uppväxten innehåller beskrivningar av hur ungdomarna förstår sitt 
förhållningssätt och sin hantering av det som varit svårt under uppväxten. 
Benjaminson menar att ungdomarna ger uttryck för en förståelse om att inneha 
en inre stryka och hopp om framtiden vilket har hjälpt dem att komma vidare 
(Benjaminson 2008:150f).  
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Mot slutskedet av berättelserna blir författarnas beskrivningar till ett avslut, en 
försoning och en frigörelse. De uttrycker acceptans och förståelse för sina 
upplevelser och sig själva. De kommer hem i sig själva, de lägger till vid en 
brygga. 

5.4 Att rita en sjökarta 
Vi vill ytterligare tydliggöra vår syn på självbiografin som en slutgiltig produkt 
av identitetskonstruktionen. Med detta vill vi visa hur självbiografierna kan ses 
som produkt av ett identitetskapande och som ett verktyg för författarna att dels 
göra upp med sin historia, dels som ett manifest för hur liknande upplevelser kan 
hanteras. Författarnas berättelse kan ses som ett uttryck för dem att själva 
hantera sina upplevelser, närma sig sin historia och formulera sitt själv utifrån 
vad de upplevt. Vi förstår självbiografierna i sin helhet som en beskrivning av en 
process där olika känslor får komma till uttryck och där författarna bearbetar och 
konstruerar sin historia och sin identitet.  

Att rita en sjökarta är ett symboliskt uttryck för vår tolkning att författarna 
genom sina gestaltningar navigerar genom sina barndomsupplevelser och visar 
på hur de som individer har färdats genom dessa. De tillhandahåller med sina 
självbiografier ett tillvägagångssätt, ett förhållningssätt, för att överleva och 
härbärgera de upplevelser som en ogynnsam uppväxt innebär. Vi tolkar deras 
beskrivningar som en färd genom den stilla havsbrisen vilken i och med deras 
uppfattning om omvärlden övergår till en känslostorm vilken vi benämner som 
hela havet stormar, en identitetsprocess eller livsfas som i sin tur bemästras 
genom att lägga till vid en brygga. Slutligen visar författarna med sina 
självbiografiska skildringar att de funnit en väg genom havet, de har ritat en 
sjökarta, vilket är deras budskap till andra. Människan och havet handlar därför 
om hur individer som växer upp under ogynnsamma villkor förstår, bemästrar 
och skapar sin upplevelse och är herre över havet.   
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6. Diskussion och slutsatser 
Vi har valt att närma oss individers subjektiva upplevelse av att växa upp under 
ogynnsamma villkor genom att ta del av självbiografiska skildringar som 
behandlar detta. Vi stödjer detta i flertalet teoretikers motivering till hur 
självbiografier kan ses som ett medel för individer att skapa ordning och mening 
av sina erfarenheter samt för att betrakta identitetsskapande processer 
(Johansson 2009:23,84, Hydén 1997:16, Mishler 1997:95f, Brockmeier & 
Carbaugh 2001:3). Vi menar att självbiografierna blir det slutliga resultatet av 
den identitetsprocess vilken författarna bakom skildringarna genomgår. Den 
process, innehållande förvirring, tydliggörande och ambivalens kring 
upplevelser i relation till identitetskapande, som författarna beskriver anser vi att 
självbiografierna visar. Detta anser vi även vara studiens huvudsakliga poäng, 
att självbiografin som produkt kan betraktas som ett verktyg för att sluta fred 
med en problematisk uppväxt. 

I självbiografierna har vi identifierat identitetskapande processer vilka 
karaktäriseras av ambivalens och förvirring. Den rörelse som vi nämnde i början 
av analysen handlar således om att pendla mellan att vara sin historia och att 
frigöra sig ifrån den. Slutligen blir självbiografierna ramen runt denna rörelse 
som håller den samman. Vi förstår det som att rörelsen kvarstår men att det inte 
längre handlar om det ena eller det andra utan om en acceptans vilket gör 
rörelsen stabil. Författarna till de självbiografiska skildringarna arbetar hårt i sitt 
vuxenbildande för att skapa ordning och förståelse för sig själva och sina 
erfarenheter. Benjaminsons (2008) studie kring ungdomar och deras 
livsberättelser fokuserar berättelsen som process för identitetskapande 
(Benjaminson 2008:51). Vi vill visa att vi genom att ta del av självbiografierna 
har fått ta del av denna process och även försökt konkretisera den genom att 
skapa de tre identitetsprocesserna som vi redogjort för i analys- och 
resultatdelen. Vi har valt att redogöra för våra tolkningar utifrån en metafor om 
havet. Vi vill med detta skapa en bild av hur vi förstår att författarna upplever 
sin uppväxt, och sin identitetskonstruktion, genom att beskriva havets olika 
uttryck och hur dessa kan bemästras.  

Vi diskuterar i inledning för uppsatsen hur normalitet genomsyrar samhället i 
allmänhet och socialt arbete i synnerhet. Vi finner det meningsfullt att fokusera 
individers beskrivningar av att ha växt upp under ogynnsamma villkor, och som 
kan komma att vara aktuella för det sociala arbetets praktik, för att synliggöra 
hur normalisering och stigmatisering påverkar identitetskapandet. Professionella 
i socialt arbete kan ses som medkonstruktörer av normalitet då de genom att 
vara verksamma inom ett fält som präglas av avvikelse och normalitet även är 
förmedlare av detsamma. Vi anser att studien synliggör hur identitetsprocesserna 
upplevs och hanteras av författarna. Med detta kan en ökad förståelse för de 
olika livsfaser uppnås, hur de hänger ihop samt vilken problematik de samverka 
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med. Livsfaser kan även ses utifrån sitt kontextuella sammanhang vilket vi 
menar är meningsfull kunskap för professionella som kommer i kontakt med 
dessa individer. En ökad förståelse för hur individer som växer upp under 
ogynnsamma villkor hanterar och reflekterar över sin situation är en viktig 
kunskapskälla för att göra ett gott arbete med individer under liknade villkor 
möjligt. Vi menar således att dessa individers självbiografiska skildringar är 
viktig kunskap, både för dem själva och för yrkesverksamma.  

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Vi har funnit att det finns omfattande forskning kring området utsatta barn men 
att forskningen brister när det kommer till barn som växer upp under 
ogynnsamma villkor och inte är föremål för samhällets insatser. Vi menar även 
att forskningen till stor del använder sig av liknade empiri och då främst 
intervjuer. Denna ingång anser vi uppfyller vissa syften och ingångar på området 
men genom att använda annan empiri kan nya infallsvinklar nås. Vi anser att 
livsberättelser kan likställas med annan insamlad empiri, såsom intervjuer, och 
att självbiografier har flera fördelar när det kommer till hantering av material. Vi 
menar med detta att det faktum att berättelserna är offentligt material gör att de 
etiska övervägandena blir mindre problematiska samt att tillgången till material 
reducerar de problem som kan uppstå när empiri ska samlas in via intervjuer 
med en känslig grupp, vilket vi anser att utsatta barn är.  

Vi skulle önska mer forskning med livsberättelser som empiri för att öka 
kunskapen om gruppen utsatta barns situation. Vi menar att ett närmande av 
livsberättelser kan ske på olika sätt och att syftet kan variera. Vi har endast lyft 
en aspekt av vad författarna till självbiografierna gestaltar och materialet skulle 
kunna användas med ett annat fokus. Med det menar vi att samma 
självbiografier skulle kunna studeras med syfte att identifiera hur författarna 
beskriver betydelsen av socialt stöd. Ett annat fokus skulle kunna vara att söka 
beskrivningar av frisk- och riskfaktorer. På detta sätt ser vi livsberättelser som 
ett användbart material för att nå kunskap om individers subjektiva upplevelser.  
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